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FÖRORD.

Föreliggande arbete utgör ett försök till belysning

af vårt utrikesläge och särskildt vår ställning i världs-

krisen — våra risker och våra utsikter att nu trygga

Sveriges framtida oberoende och frihet. Framställningen

är en frukt af samarbete mellan ett flertal politiskt

intresserade och fackmän på olika områden: historiker,

nationalekonomer, militärer m. fl., representerande både

vänster och höger, men alla ense i uppfattningen om den

fara de anse det nuvarande läget innebära för Sveriges

framtid, alla öfvertygade därom, att faran kan afvärjas

endast på en väg: genom modig uppslutning vid Tysk-

lands sida.

För hvar och en, som deltagit i arbetet, har det va-

rit en samvetssak att i denna skickelsedigra tid offent-

ligen framlägga sin ståndpunkt. Författarnes anonymitet

slutligen är bestämd af önskan, att här framförda me-

ningar må tala för sig själfva, utan den personliga kurs-

notering, som i vårt partiklufna land försvårar hvarje

objektivt bedömande.

Stockholm i juni 191 5.

FÖRFATTARNE.





FÖRSPELET.

Sedan franska revolutionen, som börjar Europas nyaste

historia, har statssystemet tvenne gånger skakats i sina

grundvalar genom långvariga kriser och tvenne gånger

kommit till jämnvikt igen för längre tid. Den tredje krisen

är inne, och det tredje jämnviktsläget återstår att finna.

De förra gångerna återställdes jämnvikten genom öfverens-

kommelser mellan stormakterna på stora kongresser. Allt-

så satte sig kongressen i Wien 1814.—75 för att reda ut den

trassliga härfva, som blifvit följden af Frankrikes (Napoleons

våldsamma försök att rycka till sig herradöme öfver hela

kontinenten. I 22 år hade krisen varat under nästan oaf-

brutet krigstillstånd. Det var naturligt, att denna fredskon-

gress för det mesta såg tillbaka, återställde kartan sådan den

var före krisen; och största nyheten blef Sveriges förening

med Norge i unionen. På sådana grundvalar upplefde stats-

systemet nu en fredlig mansålder, ända till den nya franska

revolutionen 1848.

Den inledde en ny kris på tre årtionden. Dess väsentliga

innehåll ligger i två riktningar: positivt i skapandet af national-

staterna Tyskland och Italien, negativt i stäckandet af Ryss-

lands planer på Konstantinopel. Dessa resultat hänga för-

öfrigt nära samman, då det nya Tyskland i förening med
Österrike måste blifva en ny och starkare betäckning för Kon-

stantinopel. Sådan var den situation, som fastslogs af kon-

gressen i Berlin i8y8, med åtföljande allians mellan Tysk-

land och Österrike året efteråt; direkt framkallad af Ryss-

lands sista försök mot Konstantinopel, skapade den fred och

jämnvikt i världsdelen för en ny mansålder.

Sedan 191 1 stå vi åter i en kris, som efter mera lokala

I,



2 FÖRSPELET.

förberedelser i det sydeuropeiska hörnet af statssystemet slagit

ut till en flamma öfver hela världsdelen och äfven därutan-

för. Situationen från 1878 har således icke varit hållbar längre.

Utvecklingen har gått förbi den, krafter hafva varit i arbete

som undergräft den; jämnvikten har gått förlorad, och med
undran och bäfvan fråga sig alla folk huru den ånyo skall

kunna upprättas.

Endast det förflutnas erfarenheter kunna sprida något ljus i

det kommandes dunkel. Hvad var det som störde jämnvikten

förr, och huru kunde »modus vivendi» då upprättas? Riktar

man eftertanken därpå, då får man åtminvStone något grepp

på det, som står på spel, och det, som kan utvinnas ur da-

gens situation.

Vi erinra oss då först, att freden 1878 upprättades på ruinen

af en rysk stormaktsdröm: drömmen om Konstantinopel.

Var då detta en tillfällig nyck, som kunde släppas och glöm-

mas? Två århundradens rysk historia vittnar om motsatsen.

Åtta krig, från Peter den stores 1710 till Alexander III:s

1876, vittna om den energi hvarmed Ryssland vill dit. Lik-

som en pendel svänger den ryska politiken dit och dädan,

och hvarje svängning har tagit i medeltal ett kvartsekel.

Detta är något helt annat än en stundens folkvilja eller en

personlig tillfällighet i politiken. Europas historia har få

traditioner fastare än Rysslands längtan till Konstantinopel.

Hvad vill Ryssland då i Konstantinopel? För att förstå

detta måste vi kasta några blickar in i det nuvarande Ryss-

lands hjärna och hjärta. En framstående tysk skriftställare

urskiljer tre olika slags Ryssland: det »officiella», det

»panslavistiska» och det »moskovitiska». Det första är re-

geringen, som har att sörja för statens behof Det andra

är det mera bildade folket, som följer nationalitetens och

rasens stämningar. Det tredje är böndernas massa, hvars

enda upplysning kommer från prästerskapet; där är religionen

den enda lifsbestämmande faktorn utanför det dagliga brödet.

Men alla tre dessa åskådningar peka mot Konstantinopel.
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Regeringen söker däråt en utfart mot öppnare haf (särskildt

för den stora spannmålsexporten från hamnarna vid Svarta

hafvet). Panslavisterna finna i denna riktning små och be-

tryckta slaverfolk, som den stora slaviska modern vill för-

samla under sina vingar. Den stora bondhopen slutligen ser

i Konstantinopel sin »stjärna i österlandet», lysande öfver

den grekiska religionens vagga.

Nu finnes också ett fjärde Ryssland, det revolutionära, och

månget framtidshopp riktar sig mot dess seger. Men— alldeles

oafsedt att det ännu alltjämt är utan hvarje inflytande på sin

stats handlingssätt — äfven det skall ingalunda kunna undan-

draga sig maktenafen bland de nyssnämnda faktorerna, näm-

ligen begäret efter en utfartshamn vid hafvet. Vid en blick

på kartan förstår man väl detta begär. Det kan ju icke

undgå någon, att hela det ryska väldet är, för att begagna

ett uttryck af professor Kjellén, »baksidan af två världs-

delar». Den inflytelserika tidningen Novoje Vremja talar

också om fäderneslandets dräkt med de »hopsydda är-

marna». Ett sådant läge framkallar ett oemotståndligt be-

hof att spränga fjättrarna och komma fram till kulturens sol-

sida. Afven på håll där man i det längsta ställt sig tviflande

i fråga om detta behof — och detta tvifvel har knappast

försports mera än i Sverige — lär man nu ha blifvit öfver-

tygad, genom världskrigets erfarenhet att Ryssland kunnat

så godt som alldeles afspärras från yttervärlden. Att en så-

dan ställning är olidlig för en makt af Rysslands storhet, det

bör en hvar förstå.

Här se vi ock ett ledmotiv i Rysslands historia, som är

än mera konstant och allestädes närvarande än längtan till

Konstantinopel. När pendeln slår tillbaka från den heliga

staden, slår den åt andra håll, där hafvet lockar. Sålunda

har Ryssland under de senaste seklernas gång steg för steg

kommit fram till Östersjön, till Svarta hafvet och till Japan-

ska sjön. Men de äro alla innanhaf: utanför vinkar alltjämt

världshafvet, och det stora riket har ingen direkt beröring

därmed mer än i det för trafiken stängda och för kulturen

döda Ishafvet.
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Om vi frånse de nationella och religiösa strömdragen,

är således Rysslands längtan till Konstantinopel endast ett

element i en större längtan, som för öfrigt icke heller där skulle

vinna sin slutliga tillfredsställelse: längtan till hafvet. Aldrig

har den visat sig tydligare än efter Berlinerkongressens port-

förbud på vägen till Konstantinopel. Rysslands historia där-

efter är ett enda sträfvande mot andra haf: det pacifiska öfver

Kina och det indiska öfver Persien. Pendeln svängde allt-

så nu åt Asien, men under trycket af samma kraft — låt

vara att det politiska begäret här icke matas i samma grad

från känslokällor.

Men på dessa vägar kom bakslaget hårdt och, som det

synes, oåterkalleligt år 1904—05, då Japan satte sitt svärd

mot Rysslands bröst och tvang det bort från Stilla oceanens

strand. Under revolutionens oro hemma tog Ryssland kon-

sekvenserna äfven i annan riktning, då det år 1907 frivilligt,

genom öfverenskommelse med England, drog sig undan strand-

zonen vid Persiska viken. Skola vi då häri se ett bestämdt

afsked från de historiska traditionerna och politiska krafven,

ett afsked från hafvet? Mycket förhastadt och kortsynt vore

det att tänka så. Meningen blir klar, om vi endast tänka

på att detta England, som Ryssland nu kom öfverens med,

var Konstantinopels starkaste värn och vakt mot Ryssland

på Berlinerkongressen. Frankrike var en annan sådan vakt,

men den var neutraliserad genom full allians redan 1891.

En tredje återstod: Österrike, stödt på Tyskland. Hvad låg

alltså närmare än att försöka en ny framstöt mot Konstanti-

nopel, tillsammans med de gamla fienderna på denna linje,

mot Österrike och Tyskland?

Det är detta vi se nu i världskriget på ostfronten. Ryss-

land tog 1907 ett farväl af Asien, men ingalunda af hafvet;

det nalkas det nu igen, på den europeiska fronten, på den

traditionella punkten. Pendeln har ännu en gång svängt mot

Konstantinopel, där rikets alla inre krafter lättast kunna sam-

las i enig aktion. Det anspråk, som Berlinerkongressen under-

kände, göres åter med vapnen gällande, sedan den diploma-

tiska konstellation, som uppbar Berlinerkongressen, blifvit i
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grund förändrad genom västmakternas öfvergång på Rysslands

sida i den s. k. ententen.

Att vapnen denna gång vändes mot Österrike och Tysk-

land, och icke direkt mot Turkiet, må icke förvilla om me-

ningen. Vi ha redan anmärkt som ett af elementen i 1878

års jämnviktsläge, att de båda centralmakterna utgöra en stra-

tegisk betäckning af Konstantinopel; och denna ställning har

yttermera framhäfts genom Tysklands växande ekonomiska

intressen i sultanens välde. Det är ett rent axiom af den

närvarande uppställningen, att för Ryssland vägen till Kon-

stantinopel går genom Wien, men vägen till Wien genom
Berlin.

Detta är således den ena förklaringen till kullkastandet af

jämnvikten från 1878: under förändrade diplomatiska för-

hållanden har Ryssland känt sig nog starkt att återupp-

taga de planer, som det då tvangs att skrinlägga. Men
hvad är det då som förändrat den diplomatiska uppställ-

ningen? Af hvilken orsak kunna England och Frankrike

nu vara gynnsamt stämda mot en rysk politik, som de hit-

tills alltid bekämpat? Svaret är gifvet i få ord: gemensam

fiendskap mot Tyskland. Därmed äro vi inne på den andra

stora förändring, som utvecklingen efter 1878 fört med sig:

Tysklands oerhörda växt på det ekonomiska området.

Det Tyskland, som presiderade på Berlinerkongressen, var

en politisk stormakt, men en ekonomisk småstat. Hvarje

tanke att konkurrera med England på världsmarknaden var

på den tiden utesluten. Men det har icke behöfts mera än

denna senaste mansålder för att göra detta samma Tyskland

till en världsmakt på ekonomiens — handelns, sjöfartens och

industriens — områden. Nu darrar England till lands och

sjöss för den länge så föraktade konkurrenten. Det måste

också befaras, att han vill ha ett politiskt rum som mot-

svarar hans ekonomiska styrka; ty Tyskland är numera faktiskt

större som ekonomisk än som politisk makt. Detta inne-

bär närmast delningar inom kolonialvärlden, delningar af

områden som England helst vill hafva allena, öfvcr hela

jorden, öppet eller hemligt, sträcker sig denna rivalitet.
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Sålunda har uppkommit detta engelska hat mot Tyskland

— i släkt med den åldrande rivalens afund mot en yngre

och lyckligare medtäflare — som utgör den andra stora

drifkraften till världskriget. Hvad var naturligare, än att

England i en sådan situation skulle förbinda sig med Tysk-

lands öfriga afundsmän och vedersakare i en formlig sam-

mansvärjning, i ändamål att beröfva Tyskland fördelarna af

dess öfverlägsna arbetsflit och trycka det tillbaka i en andra

eller tredje rangens ställning bland staterna!

Två mäktiga hufvudströmmar från mycket skilda källor

ha således förenat sig i dagens stormiga haf: Rysslands hat

till Tyskland, som ligger i vägen för dess planer på Kon-

stantinopel, och Englands hat till Tyskland, som hotar dess

herravälde på världsmarknaden. Bägge bespisas och för-

djupas genom motsatser i folktemperament och kultur. Mellan

Ryssland och Tyskland går den djupa klyfta, som skiljer

bysantinska slaver från germaner. Mellan England och

Tyskland löper den grundare men därför knappt mindre

effektiva gräns, som numera söndrar anglosaxer från teutoner.

Lägg härtill romanernas traditionella antipati, så visar sig

den germanska stammen nu på det allvarligaste hotad i sitt

hufvudland, på bägge sidor kringhvärfdt af fientliga element

i krigarens uppsåt att döda.

I en sådan situation är det, som Sverige har att besinna

sitt öde och beställa om sitt hus.

Det behöfves endast en blick på kartan för att se, att de

kämpande hufvudmakterna äro, sedt i stort, att betrakta

som grannar till oss. De två med stormaktshat laddade

strömmarna stryka som kraftledningar hart när utmed Sve-

riges bägge sidor. Ett sådant förhållande måste hos hvarje

ansvarskännande och fosterlandsälskande man nu föda be-

kymmer för rikets säkerhet.

Nästa blick på kartan visar, att vårt allmänna läge är

detsamma som Tysklands: i centrum. Omfattadt på ena

sidan af Ryssland och på andra sidan af Norge, som ur
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mer än en synpunkt numera är att betrakta som en vasall

till England, stå vi i vårt mellanläge politiskt-geografiskt

under ett slags dubbeltryck från ententens sida.

An vidare lär oss kartan, att den ojämförligt största delen

af riket har Östersjön till bas. Den östra kustlinjen är vida

längre än den västra, och där är också hufvudstaden place-

rad. Ehuru västkusten ger oss del äfven i Nordsjön, är

vårt land således i första rummet att räkna som en Öster-

sjömakt. Sveriges naturliga ansikte är vändt mot öster.

Detta förhållande vinner sin fullkomliga bekräftelse, då vi

slutligen observera att riket endast på Östersjösidan är land-

fast med kontinenten; i söder och sydväst har det hafvets

gräns. Det kan icke nekas, att denna ställning innebär

en allmän orientering österut, ehuru det nära grannskapet

till Danmark och Tyskland i söder tillika med delaktigheten

i Nordsjön hindra denna anordning att verka ensidigt.

Men det viktigaste af alla de geografiska fakta, som från

början bestämma vår politiska ställning i världen, är det,

att vi till kontinental granne ha Ryssland. De andra stor-

makterna ligga bakom hafven, Östersjön och Nordsjön; med
Ryssland stå vi i ett intimare sammanhang. Likasom Dan-

mark med Tyskland, så är Sverige sammanväxt med Ryss-

land och kan icke komma ur det läget så länge Ryssland

är Finlands herre.

Redan denna gränsgemenskap, jämte grannens storlek och

styrka, måste göra förhållandet till Ryssland till det domi-

nerande i Sveriges yttre politik. Men härtill kommer ännu

ett förhållande, mera oroväckande än något annat. Fram-

ställningen härofvan har lärt oss räkna med Rysslands sträf-

van till öppet världshaf som en af de djupaste drifkrafterna

i det stora rikets historia. Ett sådant haf, mera öppet och

fritt än Medelhafvet utanför Konstantinopel, är Atlanten;

det är för Ryssland det närmast belägna, sedan det fått

Finland i sin hand; hvad som skiljer är norska Finnmarken

och norra Sverige. Intet drag i Sveriges geografi är mera

utmärkande och olycksbådande tillika än detta, att riket

ligger i vägen för en stormakt som systematiskt sträfvar
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ut till hafvet och just på denna sida har sin närmaste ut-

sikt därtill. Sverige skymmer Rysslands utsikt till Atlmiten.

Af denna geografiska grundritning följa tvenne politiska

korollarier. Det ena kan uttryckas så : i tider af svensk

kraftutveckling måste expansionen gä mot öster. Det andra

lyder så : i tider af svensk kraftnedsättning kommer faran

från 'öster. Om man nu med historiens hjälp kollationerar

dessa resultat, skall det visa sig, att hela vår historia står

som ett bevis på deras riktighet. De angifva rent af huf-

vudinnehållet i Sveriges utrikespolitiska utveckling genom
tiderna.

Två gånger har Sverige framträdt som en stormakt i

världen. Den första, ännu hälft gömd i den tidiga medel-

tidens dunkel, framstår det som ett välde på Östersjöns bägge

stränder långt ut i det nuvarande Ryssland; det var den

tiden då svenskar koloniserade Ryssland och själfva drogo

den vägen till Konstantinopel. Den andra är väl känd som
Gustafvers och Karlars »Östersjövälde» på i6oo-talet; det

var ett klart fattadt program, på hvilket våra segrande ko-

nungar med det ursprungliga målet i österväg slutligen kommo
tillbaka söderifrån, så att nästan hela innanhafvet blef kring-

gärdadt af svenska besittningar.

Det är två århundraden sedan detta svenska stormakts-

välde i historiens klara ljus började falla i spillror. Under

det förra af dessa tvenne sekler gick upplösningen fram,

steg för steg, i en enda, nästan sammanhängande process;

och den makt, som trängde Sverige tillbaka från den ena

ställningen efter den andra, var österns nya stormakt, Ryss-

land.

Det var icke första gången Sverige och Ryssland stött

samman i gränsanspråk. Redan på 1500-talet anmälde sig

Ryssland som pretendent till norra Skandinavien, dess an-

språk gingo då ut till Malangerfjorden — ej långt från

nuvarande Narvik — och anspråken bevaras ännu i dag

genom inlägget »arfvinge till Norge» i tsarens rika titulatur.

Från Pultava 1709 till Fredrikshamn 1809 rycker Ryssland

upp åt norr på det svenska stormaktsväldets ruiner. Det
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är samma bild, som ofvan anmärkts för förhållandet mel-

lan Ryssland och Turkiet: fyra krig på hundra år, beteck-

nade af fredsluten 1721, 1743, 1790 och 1809. Det ska-

pade ock en tidig intressegemenskap mellan Sverige och

Turkiet. Pendeln svänger således äfven här fram och åter,

i ungefär samma tempo; till ojäfvigt bevis att den ryska

expansionsenergien i Europa icke riktar sig bara mot Kon-
stantinopel och Medelhafvet.

Resultatet af seklets historia är den kartbild som upp-

rättades i Fredrikshamn 1809: Finland ur Sveriges händer,

därtill en bit af det egentliga Sverige (af dåvarande Väster-

botten) in till Torneälf och till yttermera visso staden Tor-

neå på älfvens västra sida i rysk ägo, så att Ryssland re-

dan har fast fot på den svenska stranden. Från Åland kan

det dessutom stänga Bottniska viken och hota vår hufvud-

stad. Men icke nog härmed, gränsen i norr drogs utmed

älfvarna så långt, att endast 3^2 niil återstå till närmaste

atlantiska fjord; härigenom är den norska Finnmarken nä-

stan afskuren, som en lös »kalott» på Norges hufvud, och

det ryska området bildar ett tydligt »pekfinger» — mot
Atlanten.

Så drager man icke en gräns, om man tillärnar den var-

aktighet. Själfva valet af en flod till gräns visar detta; ty

floder, särskildt i dessa trakter, äro inga skiljare mellan

folken, utan tvärtom enare och band. Gränsregleringen 1809

pekar alltså tydligt på en fortsättning, mot hafvet. Ännu
två gånger rörde sig också pendeln i denna riktning: 1826,

då Norge fick släppa till ett stycke vid Varangerfjord, och

1850, då Ryssland tog lapparnas flyttningar mellan fjällen

och kusten till förevändning för nya tvister och underhand-

lingar. Förhållandena nere vid Konstantinopel verkade emel-

lertid den gången som en afledare, i det de syntes öppna

ett tillfälle till större vinning för den ryska statsmakten.

Under den brytning mellan »västmakterna» Frankrike-Eng-

land och Ryssland, som häraf blef följden, erhöll Sverige

genom » novembertraktaten & 1855 de förstnämndas borgen

för sin ställning häruppe, och vid freden i Paris året därpå
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fick det en lättnad i sitt läge, försåvidt Ryssland fick sig

pålagdt servitutet att icke befästa Åland. Därmed inträdde

ändtligen lugn på denna front för ett fullt halfsekel.

Till känslan af lugn bidrog för Sveriges räkning framför

allt den relativt själfständiga ställning, som Finland under

nästan hela århundradet fick behålla, på grundval af tsarens

löfte vid hyllningen i Borgå i8og. Alla kommande tsarer

upprepade denna försäkran, och Alexander II satte t. o. m.

den finska landtdagen i regelbunden verksamhet genom landt-

dagsordningen 1869, så att landet förde en mycket konsti-

tutionell tillvaro under Rysslands mera formella än reella

förmynderskap. Finland var en stat för sig med full själf-

styrelse. För Sveriges del ägnade sig detta att i hög grad

förmildra trycket från den store grannen i öster; det kändes

icke direkt, det var som om Rysslands verkliga gräns stan-

nade på Finlands andra sida i Systerbäck, Finland tycktes

tjänstgöra som en buffert mellan Sverige och Ryssland.

Detta var också den stora försvarsljumhetens tider i vårt

land, då både här och flotta försummades på ett sätt som

endast kan förklaras genom känslan af fullständig trygghet

utåt.

Ur denna idyll väcktes vi på 1 800-talets sista år, genom

det första dråpslaget mot Finlands fria författning. Det

väckte en del oro i vårt land, dock icke mera än att de

flesta af oss slumrade in igen, så snart Ryssland under re-

volutionens inre svårigheter tog bort sin hårda hand 1905.

De få, som höUo ögonen öppna, sade sig emellertid att fa-

ran nu måste vara större än förut på vår kant, sedan Ryss-

land blifvit tillbakaslaget af Japan vid sitt försök att nå

hafvet längst i öster. Deras bekymmer växte, då Ryssland

strax därpå, genom förbundet med England, drog sig till-

baka äfven från hafvet i söder. Nu stod ju endast Medel-

hafvet och Atlanten åter; det låg alltför nära till hands att

befara nya framstötar där. Och hvad Atlanten beträffar, så

bortföll samtidigt den garanti vi hittills haft, och som gifvet-

vis bidragit att vända Rysslands ansikte till Asien efter Ber-

Unerkongressen; år 1907 upphäfdes uttryckligen november-
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traktaten, sedan både Frankrike och England gått öfver till

Rysslands sida. De »integritets-» och » Östersjö »-aftal, som

kommit i stället, äro allt för uppenbart endast diplomatiska

gester utan allvarlig mening.

De varnande rösterna ha fått rätt till den grad, att hela vårt

folk till sist börjat skymta faran. Visserligen ha vi icke ännu

blifvit direkt anfallna; genom Tysklands och Österrikes in-

gripande har molnet dragit sig söderut och står där ännu.

Men att Ryssland återupptagit sina planer mot Atlanten,

därom vittnar något som är för mer än hycklande ord, näm-

ligen handlingar. Och icke enstaka handlingar blott, utan

ett klart genomtänkt program, som skulle vara alldeles oför-

nuftigt och ofattligt, därest det ej syftar åt att göra Finland

till en strategisk bas för vidare uppmarsch öfver norra Skan-

dinavien mot Atlanten.

Programmet har icke mindre än tre sidor, som komplet-

tera och inbördes styrka hvarandra. Den första är den

statsrättsliga ^ som kan anses ha nått sitt mål genom »riks-

lagstiftningen» 19 lo och »likställighetslagen» 19 12; hvad

som återstår, innehålles i den proklamation som Ryssland

för ett par månader sedan, under brinnande världskrig, ut-

färdade angående Finlands angelägenheter. Allt detta bety-

der kort och godt, att med Finlands hundraåriga själfstän-

dighet är det alldeles förbi, det är nedbrutet till ett ryskt

guvernement, det har alldeles förlorat sin karaktär af buffert

mellan Ryssland och Sverige, Rysslands gräns står kall och

skarp vid Torneå och Karungi. I denna kufvade landsända

utan egen motståndskraft har Ryssland nu utvecklat den

andra sidan af sitt program, den kommunikatoriska; genom
järnvägsbron öfver Neva har man sammanknutit de finska

och ryska järnvägsnäten, och från denna rot utbreder sig

strålformigt det finska järnbanesystemet som utsträckta

fingrar i riktning mot Bottniska viken och norra Skandina-

vien. Alla dessa planer äro ännu icke färdiga, men menin-

gen är icke dunkel; till yttermera visso har ryske krigsmi-

nistern öppet motiverat systemet ur strategiska synpunkter.

Härifrån är således ett kort steg till den rent militära sidan
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af samma program: det finska folkets egen afväpning, upp-

förande af stora nya kasernbyggnader för rysk militär här och

där i landet, fästningsanläggningar i Alandstrakten, det

finska lotsverkets förryskning.

Ryssarna själfva kunna ju icke alldeles förneka hela svär-

men af fakta som sålunda samla sig på vårt Bottniska hafs

andra strand. De kunna icke heller förneka att det hela

har militära syften. Men de förklara det som rent defensiva

åtgärder, mot Tyskland, mot faran af en finsk revolution, ja

t. o. m. mot risken af ett svenskt anfallskrig. Det återstår

emellertid ännu en sak oförklarad, och det är det intensiva

spioneriet af ryska agenter i Sverige, som spårats ända uppe i

ryska legationen i Stockholm. Är det af farhågor för Tyskland

eller finnarna, som man spionerar ut Sveriges rike? När »såg-

filarna» först började draga genom riket, då skrattade man
åt dem af oss som misstänkte dessa figurer för sådana otjän-

ster mot riket; detta var ju att se spöken på ljusa dagen!

Nu skratta vi icke längre. Nu veta vi, att våra vägar, bro-

öfvergångar, kabelfästen, furageringsmöjligheter äro kända af

Ryssland, att hela vårt rike är »inrutadt som ett slaktdjur»

af dess kunskapare, att anfallsplaner mot oss ligga i alla

detaljer färdiga i den ryska generalstabens gömmor. Vi er-

inra oss kanske också, att det var ett annat land där Ryss-

land på allra senaste tiden koncentrerat detta slags uppmärk-

samhet, nämligen det österrikiska Galizien— som nu genom

kriget är — eller varit — i dess våld.

Sådant är läget på Sveriges östra front i närvarande stund.

Sågfilarna med vederlikar äro försvunna från vår jord nu, och

lismande tungor på ryska sidan tala om vänskapliga afsikter,

medan den tsariska regeringen bluffar med nya järnvägsplaner,

som skulle visa allvaret i afsikten att stanna vid egna vat-

ten (Katarinahamnen) och icke hota andras. Man vill också

inbilla oss, att Ryssland nu är i färd att vinna seklernas

mål i Konstantinopel, hvarefter det intet mera behöfver; lik-

som om Dardanellerna — äfven om de nu kunde tagas —
skulle kunna helt ersätta det stora, öppna, fria Atlantiska

hafvet. Sålunda sysslar man åter med det tacksamma ge-
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schäftet att binda bindlar för svenska ögon. Skall det lyc-

kas äfven denna gång? Ha vi icke sett nog? Ve oss, om
vi nu blunda och glömma!

«

Geografiska förutsättningar och historisk erfarenhet ha

lärt oss svenskar, att vi icke ha mera än en ömtålig sida,

nämligen den i öster, och icke mera än en yttre vedersa-

kare som vill oss till lifs, nämligen Ryssland. Här må nu

tilläggas: mellan oss och honom går gennanernas klyfta mot

lägre raser. Vi äro delaktiga i germanernas stam, vi ha

fatt en lott i mänsklighetens högsta kultur. Är det öfver-

hufvud någon mening med Sverige i statssystemet, så är

det den, att vi skola stå vakt kring denna stam och denna

kultur på den hotade fronten i nordost. Ur högre synpunkt

finnes här intet val. Vi äga icke rätt att ge vika för den

framryckande halfkulturen, äfven om modlösheten skulle vilja

hviska till oss att detta är enda utvägen. Vi få icke och

vi vilja icke gå efter på den väg, där Finland nödgats gå före.

Därför är hvarje kompromiss med Ryssland på förhand

utesluten ur vårt problem, sedan stormen en gång blåst upp

mellan öster och väster. Vi måste stå på den sida som är

e7not Ryssland: för vår egen skull, för Europas skull och

för hela mänsklighetens skull.

Denna allmänna kulturståndpunkt, född i gemensamt ger-

manskt blod, hänvisar oss från första början till centralmak-

ternas sida, såsom också vårt allmänna läge ger vid handen.

Men härtill komma alldeles särskilda omständigheter, som
binda vårt öde vid Tysklands. Tyskland är strandägare

vid Östersjön som vi, och Tyskland är sammanväxt med
Ryssland som vi. Tyskland står alltså under samma tryck

från öster som vi, och Tyskland är lika intresseradt af Ös-

tersjöns frihet som vi— äfven om det i sitt läge ännu mer än

vi måste ha äfven andra intressen. Tyskland måste alltså

för sin egen skull vara intresseradt i vårt öde; ty ett på
Östersjöns bägge stränder härskande Ryssland skulle hota

Tyskland på en ny front och bringa det i en rent olidlig
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Ställning. Icke bara blodsband utan rent själfviska intressen

ha således mellan Sverige och Tyskland skapat grundva-

larna för ett naturligt bundsförvantskap i den stora krisen;

och då denna grund ligger fast, så kan det endast vara en

ytterligare styrka för detta förhållande, att de bägge folken

ha stora minnen gemensamma från Gustaf Adolfs strid i

Tyskland för den tidens högsta andliga värden.

Inga sådana minnen förena Sverige med västmakterna,

Frankrike och England, liksom dessa icke heller på någon

punkt ens i sina kolonialvälden dela Sveriges och Tysk-

lands gemensamma lott att vara med det nuvarande euro-

peiska Ryssland landfast förbundna. För dem kan Sve-

riges öde alltså aldrig vara en lifsfråga. Det är och blir en

konjunkturfråga. Således sågo vi dem båda på vår sida i

novembertraktaten, som borgesmän för vår integritet mot
Ryssland; men i dagens kris se vi dem fullt och helt på
Rysslands sida i stället. Vi hoppas på deras sympatier,

men ha icke att räkna med deras egna intressen på vår sida.

Ännu en omständighet att i detta sammanhang beakta är,

att England och Ryssland sedan länge föra ett stort spel

med hvarandra i Asien, där deras välden ryckt hvarandra

nära. England har där sitt väldes kärna, Indien, och måste

till hvarje pris bevara den. Spelet lades på hyllan 1907, och

Persien fick därvid tjäna som bytesobjekt. Men friktionen

är därmed endast tillfälligtvis och lokalt upphäfd. När som
helst kan England anse sig behöfva lugna sin store mot-

spelare och afleda hans uppmärksamhet genom kompensatio-

ner eller byten på andra håll. I dag Persien, i morgon Skan-

dinavien! Tyskland, som icke har så stora intressen utan-

för sitt moderland, kan icke så lätt råka i dylika frestelser.

Det skall behöfvas alldeles särskilda omständigheter, innan

det skulle kunna och vilja gå in på ett sådant »pactum turpe».

Det är ett förhållande i svensk historia, som sedan tvenne

sekler upprepar sig. I tider af ytterlig fara för riket dyker

England upp och erbjuder sin hjälp, och Sverige tror till sin

ofärd på detsamma. Så var det 1719; resultatet blef att

vi förlorade Östersjöprovinserna. Så var det för andra
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gången 1809; då förlorade vi Finland på kuppen. Nu har

ett nytt sekel gått, åter är riket i fara, och åter finnas de,

som se rikets rätta stöd i England. Vi motse en pröfning

på lif och död; vi motse den själfva i svagare ställning än

någonsin, ty genom Englands diplomatiska stöd lösgjordes

Norge från unionen med oss 1905. För hvarje gång vi

trott på England, ha vi alltså fått betala ett stycke af vårt

rike till Ryssland. Nu stå England och Ryssland rent af till-

sammans, som de aldrig gjort förr; men man vill ändå inbilla

oss, att alla ryska planer på oss skola, när helst de fram-

komma, stranda på England. Ha vi ännu ingenting lärt?

Skall historien skrifva, att år 191 5 trodde svenskarna för

tredje gången på England, och det kostade dem Norrland?

Vi behöfva så mycket mindre upprepa gångna tiders miss-

tag, som vi denna gång hafva hvad vi aldrig haft förut: en

stark naturlig bundsförvant, som för sin egen skull vill vårt

väl, så länge vi själfva ej svika. Öfver honom ha Ryssland

och England kastat sig, icke till själfFörsvar utan till anfall,

med bestämdt uppsåt att strypa honom. Vi ha sett den för-

bittrade energien i detta uppsåt. Ännu långt starkare än nå-

gonsin förut ropar historien därför nu till hvarje svensk, som
har öron till att höra, och som vill att hans land skall gå

oskadt in i det nya jämnviktsläget efter kriget:

tua res agiturl
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Tua res agitur.» Hvarom handlar det — hvad gäller

det för Sverige?

Det gäller i sista hand att trygga besittningen af

vårt nuvarande landområde, vårt oberoende och vår fulla

politiska och ekonomiska själfbestämningsrätt.

Att trygga dessa värden är icke utan vidare detsamma
som att miUtäriskt försvara dem. Tryggandet innebär fast-

mera att kunna så långt möjligt undvika den krigiska

sammanstötningen, men på samma gång ha sörjt för att,

om och när denna inträffar, striden kan utkämpas under

för vårt land så gynnsamma betingelser som möjligt. Häri

ligger i själfva verket ett lands mest elementära utrikes

politiska uppgift.

Ingenting synes vara mera främmande än detta för svenskt

politiskt föreställningssätt. Under den tid, då riksdagspoli-

tikens idélösa och ofruktbara intressetvister bestämde vårt

offentliga lif, präglade den svenska liberalismens ypperste,

Adolf Hedin, det slagordet: vår enda utrikespolitik måste

vara att ingen utrikespolitik ha. Ingenting kan mera träf-

fande än det ordet karaktärisera svensk uppfattning under

i8oo-talets senare årtionden. Och sådan är den alltjämt.

I full öfverensstämmelse med denna uppfattning var den

likgiltighet för rikets försvar, som lät landet ligga praktiskt

taget värnlöst under inemot ett hälft århundrade. Det be-

rodde ju helt och hållet på Sverige själft att icke lägga sig

i utrikespolitiken: hade det nu härutinnan fattat sitt beslut,

bestämt sig för att krypa ihop i sin vrå och göra sig så

osynHgt som möjligt, så var det ju ett meningslöst slöseri

i ett fattigt land att offra mer än ett minimum på militära
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anordningar. En djupare känsla för försvaret växte fram

först vid öfvergången till det nya århundradet under det

ofrånkomliga intrycket af händelserna i Finland och vårt

eget efter unionsbrottet än ytterligare blottställda läge.

Men därmed var icke den förvända utrikespolitiska upp-

fattningen bruten. Äfven sedan insikten om rikets fara

trängt igenom hos snart sagdt allt omdömesgillt folk i

landet och funnit märkliga uttryck i opinionsyttringar så-

dana som pansarbåtsinsamlingen och bondetåget och nöj-

aktig hänsyn hos statsmakterna, lefver dock den föreställ-

ningen kvar äfven hos varma försvarsvänner och i öfrigt politiskt

klarsynta män, att för oss finns icke, bör icke finnas nå-

gon utrikespolitik, några utrikespolitiska uppgifter. Det finns

en hotande utrikespolitisk fara, från öster, mot hvilken vi

måste rusta oss till, om det kräfves, ett försvar på lif och

död, men att vi skulle kunna äga en utrikespolitik, genom

hvilken denna fara kan fjärmas eller förvärras, genom hvars

positiva åtgärder vi kunna underlätta en eventuell kamp, och

genom hvars underlåtelser och förvillelser vi kunna göra den-

samma rent utsiktslös— den tanken är för de flesta främmande

och motbjudande. För den öfvervägande delen af vårt folk

är Sverige alltjämt en ifrån den stora onda världen afskild

och isolerad fredsoas; vi börja visserligen komma till insikt

om vår fara, och vilja, när den stunden kommer, sälja vårt

lif så dyrt som möjligt, men därutöfver kunna vi göra litet

eller intet för att själfva inverka på vårt öde. Jo, vi kunna

genom utrikespolitiskt lättsinne förvärra vårt läge, frammana

faran, men vi kunna intet göra för att genom ett klokt ut-

rikespolitiskt handlande bemästra henne. Och då hvarje

handling alltid innebär risk och ovisshet och följaktligen kan

stämplas som lättsinne af alla viljesvaga och kortsynta, så

blir det tryggast att falla tillbaka på maximen att alls ingen-

ting företaga — så hWr passiviteten lösen för svensk utrikes-

politik i en ödesdiger situation.

Men uppgifterna försvinna icke för att man blundar för

dem eller låter dem ligga, äfven då man ser dem.

En uppgift kunna vi icke undgå att se. När efter 1808
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— 1809 års olyckliga krig Finland rycktes löst från Sverige,

var det icke ett främmande lydfolk, som vapenlyckan flyttade

ur våra händer öfver i en annans. Det var ett stycke af vårt

eget, en utpost af vårt eget folk. Finlands odling var och

är alltjämt byggd på svensk grund: svensk förvaltningsord-

ning, svensk lag och rätt, Luthers och Olaus Petri tro. Fin-

lands ledande klass var svensk, och ännu i dag bo under

moskovitens välde inemot 400,000 af vår svenska stam. Där
har Sverige sitt irredenta.

Allt sedan 1830-talet har Europas politiska lif förlöpt i den

nationella samlingens tecken: gamla historiskt gifna statsbild-

ningar ha sprängts och nya byggts upp på nationell grund:

Grekland, Italien, Tyska riket o. s. v. Bakom Balkankri-

get lågo nationella samlings- och själfständighetskraf; gnistan

som tände det pågående världskriget sprang fram ur den

våldsamma friktionen mellan rasmotsatserna på Balkan. Och
under världskriget se vi öfverallt folken på spänn för att ut-

nyttja situationen till samling af förspridda element till fri-

gjordt eller gemensamt nationellt lif. Detta gäller icke endast

de stora länderna, revanchens Frankrike och Italien, det

gäller i än högre grad de små: Grekland, Rumänien, Bulga-

rien, Serbien.

Denna nationalism är ingalunda alltid sympatisk i sina

yttringar. Den kommer icke sällan i konflikt med andra

makter, lika eller mera berättigade ur den mänskliga odlin-

gens synpunkt. Men den fullföljer ett stort mål, och den

lefver på en stark moralisk makt, samma makt, som låter

föräldrarna draga försorg om sina barn: folkets ansvarskänsla

för de sina, för frändernas rätt att lefva sitt lif, utveckla sina

inneboende möjligheter, att göra sin insats i mänsklighetens

lifsverk. Ha vi svenskar ingen sådan känsla af ansvar för dem
af vårt eget folk ^ som förtryckas under främmande herrskap?

Man kan tvifla därpå. I hvart fall synes den känslan sofva.

Anledningen kan man förstå. Vi förlorade Finland och

fingo i stället Norge. Våra blickar vändes ifrån öster till

väster. Unionen blef afledaren för alla revancheplaner mot

öster, för alla tankar på att återställa ens spillrorna af det
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svenska Östersjöväldet, Stor-Sveriges ledande politiska tanke.

Unionen blef snart nog också afledaren för allt hvad vi hade

af politisk handlingskraft under det gångna århundradet.

Unionen blef slutligen på sitt sätt bryggan till skandinavis-

men; och på denna spolierades under årtionden hvad nationen

förmådde af politiska framtidsdrömmar och politisk entusiasm.

Under tiden glömde vi Finland. Och Finlandssvenskarna

glömde oss. De lefde sitt lugna lif under tsarens milda spira,

de kände ingen längtan till återförening; inga sorger och pröf-

ningar ledde deras tankar åter till det gamla landet. Him-
len var molnfri och solig. Det syntes, som skulle Sverige

komma att bli besparadt allt ansvar för den svenska odlin-

gen i det forna systerlandet.

På några fa år förändrades i grund det politiska läget i

Norden. Finlands nittiåriga lugna utveckling afbrötsafden

ryska våldsregimen. Den nittiåriga unionen, skämd af norskt

själfsvåld och svensk flathet, fick brista, icke utan de intres-

serade stormakternas positiva medverkan. Och innan tio år

hade gått, blåste världskrigets storm upp och nådde äfven

våra kuster.

Under tiden hade händelserna i Finland fyllt en mission

hos vårt folk: intet har som Finlands öde väckt oss till be-

sinning på vårt. Under intrycket af händelserna i Finland

växte den folkmening fram, som ändtligen 19 14 möjliggjorde

en effektiv försvarsreform. Så kan man måhända våga hop-

pas, att Finlands svenskar .sonat gent emot svensk odling

det lättsinne, med hvilket de en gång anförtrodde sina från

Sverige ärfda kulturvärden åt moskovitens hedersord och

beskydd. Men hur har härunder Sverige fattat sin uppgift

gent emot Finland?

Vi ha sökt och funnit rimliga och för vårt med-

görliga nationella samvete tillfredsställande skäl för den full-

ständiga passivitet, som öfverensstämmer med svensk be-

kvämlighet och våra utrikespolitiska grundsatser. Vi ha sagt

oss, och icke alldeles utan fog, att genom en sådan passivitet

tjänade vi bäst Finlands sak; genom att lägga oss i dess

affärer skulle vi åter indirekt ge Ryssland den förevändning
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gent emot yttervärlden för sina russificeringssträfvanden, som

det saknar och söker. Och vi ha tillagt: den politiken från

vår sida se också finnarna helst, de vilja minst af allt en

svensk inblandning i sina angelägenheter. Och man har

slutligen, för att ytterligare styrka denna tankegång, pekat

och kunnat peka på den finska folkmajoritetens hätskhet mot

svenskheten, dokumenterad framför allt i de bittra språk-

striderna.

Det var en tid, då en sådan politik från Sveriges sida

hade skäl för sig. Den är nu förbi. Finnarna ha själfva

uppgifvit hoppet att kunna genom sitt passiva motstånd eller

genom eventuella kastningar i rysk politik trygga sig en

dräglig framtid. Den under världskriget forcerade förrysk-

ningen har öppnat ögonen äfven på dem, som i det längsta

velat slippa se sanningen i dess hårda nakenhet. Finlands

folk står nu trots partisplittring och rasmotsatser praktiskt

taget enigt i frontställning mot öster. Och enigt vädjar det

till det svenska folket — till dess ridderlighet att göra de

förtrycktas sak till sin, till dess ansvarskänsla gent emot

svenskbyggd västerländsk odling.^

Skall den vädjan förklinga ohörd?

Det får icke ske. Finlands sak är Sveriges sak. Så länge

Finland låg som en neutral zon mellan oss och östern, så

länge kunde vi i trygghet så våra åkrar, drifva vår köpen-

skap, försumma vårt försvar och utrikespolitiskt isolera oss

från världen. Med Finlands förryskning ryckte oss faran in

på lifvet. Den kan afvärjas eller aflägsnas därigenom att

Finland på nytt blir ett bålverk mellan Ryssland och oss.

Så bjuder oss redan själfbevarelsedriften att taga Finlands

sak i våra händer.

Men äfven om så icke vore, äfven om man icke kunde

åberopa vårt egoistiska intresse, kan Sverige aldrig utan att

^ Se den nyss utkomna skriften »Finlands öde och Sveriges trygghet».

Bakom denna måhända sista vädjan från våra fränder under moskovitiskt välde

stå ledande män inom alla läger; de ha dock icke kunnat med sina namn

styrka sin befogenhet att tala å sitt folks vägnar — talmannen Svinhufvuds

öde väntar dem, som tala i Finlands sak.
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svika sig själf skjuta ifrån sig ansvaret för svensk odling

utanför sina nuvarande politiska gränser. Sveriges folk skall

veta sin plikt. Tider som dessa skärpa ansvarskänslan,

lossa fjällen från ögonen. Det folk, som dock, medan det

ännu var tid och fred, vaknat till besinning på sitt öde, sökt

efter måttet af sina krafter sätta lås för sitt hus, det skall

också komma till att inse, att äfven det har sin uppgift i

världen, det får icke isolera sig i räddhågad egoism, äfven

det har skyldighet att våga något och offra något — att

det är just genom att fylla sin plikt, taga sin börda på sig

och bära henne, som ett folk liksom en enskild häfdar sin

rätt till lifvet.

Frågan är endast: skall vårt folk kunna mogna till beslut

och handling i den situation, som nu är, eller skall det skjuta

dagens omsorg öfver på morgondagen ? Den generation, hvars

ledande män nu länka vårt folks öden, har ryckt upp vårt

land ur 1870- och 8o-talens ekonomiska betryck, den har

ändtligen efter årtiondens svaghet och tvedräkt bragt vår

försvarsfråga i hamn — skall den också kunna se nog klart,

våga nog djärft för att genom en handlingskraftig politik

trygga Sveriges och den svenska kulturens ställning för fram-

tiden? Eller skall den skjuta bördan ifrån sig på dem, som
nu äro unga, som ha rätt att få lefva sitt lif och göra sin

insats i ett starkt och aktadt Sverige och ingenting högre

frukta än att framtiden skall neka dem de möjligheter, som
nu klenmodigt förspillas?

Medan vi försummade Finland, Icfde vi högt i skandina-

vismens framtidsdrömmar. Skandinavismen var den stora

politiska frågan för den tidens ungdom. Och det lider

intet tvifvel, att denna med riktig intuition ställde en fram-

tidsuppgift för vårt folk. Det låg däri ett embryo till en

stor nordisk politik; skada blott, att tidens statsmän icke

kunde bereda det en stadigare näring än studentmötenas

punschbålar. Skandinavismen blef, som Bengt Lidforss bi-
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tände yttrat, »ett spritlagdt foster». Den realpolitiska upplös-

ningen på den skandinaviska drömmen blef — den svensk-

norska unionens bankrutt.

Den ursprungliga skandinavismen föddes i Danmark, och

dess politiska syfte var att skaffa danskarna borgen för Sön-

der-Jylland. Sverige följde med i preludiet, men svek då

det på allvar blef fråga om att hålla tonen. Norrmännen

ha under de sista åren med sina antydningar om »försvarsför-

bundet» tagit upp skandinavismen i ny form, med uppgift att

skaffa dem betäckning efter unionsbrottet. Ingen af de

andra makterna har dock visat lust att allvarligare reflektera.

Härnäst kan det vara Sveriges tur att taga initiativet; men
detta får icke ske i otid, och när det sker, skall det vara

allvar med i leken.

Det allvaret förutsätter att Sverige blir denpolitisktle-

dande makten, liksom det är den folkrikaste och den eko-

nomiskt och militärt starkaste:

Och ropade trenne grannfolk: Glöm
den storhet du bäddat i jorden!

Jag svarade: Res dig, vår storhetsdröm

om herraväldet i Norden!

Det måste bli slut på den sentimentala föreställningen om
jämlikhet mellan folken. Intet jordiskt företag ledes af jäm-

ställda viljor; treenigheten tillhör himmelriket; och äfven i

det bästa samarbete mellan kompanjoner är det en, den dug-

ligaste, som bestämmer; en måste viljan vara, som leder.

I att häfda vår naturligt gifna, ledande ställning i Nor-

den, däri har Sverige en stor uppgift — men en uppgift,

som måste ställas på framtiden. Detta helt enkelt därför,

att de båda mindre grannfolken icke äro beredda att god-

taga oss såsom ledare. Och det kunna vi icke förtänka dem.

Vi ha intet gjort för att förtjäna ledarskapet. 1864 års po-

litik och den unionspolitik, som mynnade ut i 1905, äro

visserligen inga meriter.

Innan vi kunna komma och tala om skandinavism, måste

vi ha löst eller åtminstone visat oss kunna bemästra vårt

eget speciella politiska problem i öster. Äfven om det kan
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ligga en sanning i att Rysslands expansionsbegär syftar till

Bälten, så skola vi icke söka engagera Danmark i vår affär

med Ryssland. Vi skola icke upprepa Danmarks politik

gent emot oss ifråga om Sönder-Jylland. Ty om vi också kunde

fa danskarna att redan i det nuvarande läget förstå, att vår

kommande kamp för Norrland gäller i sista hand äfven dem,

så kunna de intet göra för att hjälpa oss i den striden. Den
hjälp vi behöfva måste vi söka annorstädes. Ha vi däremot

lyckats lösa vår närmast påträngande politiska uppgift, lyc-

kats trygga vår position i norr, trygga den svenska kulturen

i Finland — ja, då kunna vi komma och tala med våra

skandinaviska grannfolk om politisk samverkan. Dessförinnan

är all skandinavism för tidigt född, ofullgången och utan

lifskraft. Realpolitisk betydelse, det måste upprepas, får

skandinavismen först, när Sverige kan bjuda den i en situa-

tion, där våra grannfolk icke kunna undgå att följa oss.

Det följer af den uppfattning om skandinavismen, för hvil-

ken här gifvits uttryck, att den icke kan få utnyttjas i något

specifikt nationellt särintresse, hvarken svenskt, norskt eller

danskt, att dess uppgift ligger bortom det isoleradt skandi-

naviska. I själfva verket är det också så. När efter 1864, 66

och 70—71 års strider Preussen skapade den tyska riks-

enheten, samlade det tyskarna till uppgifter bortom sina

gränser; när Bismarck satte det tyska folket i sadeln, var

det meningen, att det skulle rida; och han missräknade sig

icke. Om och när Sverige kan samla skandinaverna till lifs-

duglig samverkan, då måste sammanslutningen ha sin grund

i politiska uppgifter, som afse att trygga för oss alla ge-

mensamma kulturvärden. Men dessa åter äro nära an-

knutna till den germanska kulturen i stort. Följer man skan-

dinavismens framtidslinje, möter man alltså i perspektivet

den germanska stammens förestående kamp mot påträngande

underlägsna raser. Och vi fånga på samma gång en skymt

af Sveriges framtidsuppgift som nordgermanernas ledare i

den strid, hvars förspel är dessa dagars omsorg och fara.
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Det har varit nödvändigt att från den nuvarande situa-

tionens orediga mångfald af intressemotsatser, sym-

patier och antipatier, småkloka ekonomiska och poli-

tiska beräkningar höja blicken till de politiska mål, som ett

folk måste ställa för sig, om det vill häfda sin plats bland

nationerna, sin rätt att lefva, mot hvilka det åligger dess

ledare att inrikta dess krafter, länka dess sträfvanden, äfven

då hvardagens omsorger skymma utsikten, då motstånd synes

göra arbetet hopplöst, eller rent af folket själft i favitsko

spjärnar emot hvad dess egen framtid kräfver.

Närmast måste vi nu göra oss reda för, hvilka utsikter vi

äga att genomföra våra utrikespolitiska uppgifter — hvilka

politiska förbindelser och i det yttre läget gifna fördelar vi

kunna bygga på, och hvad våra militära och ekonomiska

maktmedel kunna tillåta oss.

Af våra politiska vägar leder den kortaste till de skandi-

naviska grannfolken, med hvilka vi äfven i andra hänseen-

den pläga lifligt umgänge, och hos hvilka ännu i dag äfven

andra än politiskt öfvermaga vilja söka lösningen af vårt

utrikesproblem. Här är emellertid redan visadt, att vi hvar-

ken kunna eller böra räkna med Danmark såsom intressent

i vår förestående kamp mot Ryssland. Väsentligen annor-

lunda ställer det sig med Norge. Norge är ju i själfva ver-

ket genom sina Finnmarksbygder än mera utsatt än Sverige;

Norges hamnar äro Rysslands mål, medan vägen går öfver

Sverige. Här finnes alltså en afgjord och djupt liggande

politisk intressegemenskap. Skada blott att man i Norge

synes vara föga medveten därom. Man har där icke när-
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melsevis samma omedelbara känning af trycket från öster

som vi, man har än mindre som vi några bittra historiska

erfarenheter om moskovitens frammarsch öfver gammal väster-

ländsk kulturbygd. Man har slutligen om möjligt än mindre

än hos oss förmåga att tänka utrikespolitiskt i ett land, som
aldrig ägt någon själfständig utrikespolitik förrän under de

sista åren — då den första frukten blef den bekanta, äfven

i Norge lifligt omstridda integritetstraktaten af år 1907.

Men framför allt, och detta är det afgörande, det kan sättas

i fråga, om denna nya norska utrikespolitik ens kan kallas själf-

ständig. Man torde, såsom redan förut antydts, ha fog för

den uppfattningen, att Norge politiskt, men framför allt eko-

nomiskt, är så beroende af England, att det icke, när så

kräfves, kan intaga en själfständig position mot Englands till-

fälliga intressen, äfven om det gäller Norges egna lifsintres-

sen. Norges långa kust ligger öppen mot de af England

behärskade hafven, i Norges sjöfart, landets hufvudnäring,

dominerar engelskt kapital, för tillförseln af folkets viktigaste

lifsmedel är landet helt beroende af sjöförbindelserna till

främmande länder. Står England mot Ryssland, då är Norges

ställningstagande gifvet; går England såsom i den nuvarande

situationen med Ryssland, är Norges hållning tvifvelaktig.

Äfven om man emellertid bör kunna räkna med, att Norge

inför faktum: Sverige i krig med Ryssland, skall inse, att

det själft i sista hand är hotadt, och söka bistå oss, så hvar-

ken kan eller bör man räkna med, att det förmår bringa oss

någon afsevärd militär hjälp, så svagt rustadt det alltjämt

är. Hvad norrmännen kunna afvara af sydliga Norges trup-

per behöfves till stor del för det i militärt hänseende ytter-

ligt försummade Nord-Norges försvar; för den afgörande

krigsskådeplatsen i Sverige kunna de icke afse nämnvärd

styrka. Dess viktigaste insats blefve måhända att genom sina

nordliga hamnar underlätta tillförseln till de i Norrland käm-

pande trupperna — under förutsättning att »det norske hav»

är öppet.

Skall icke Sverige i längden duka under i en ojämn kamp,

måste det kunna räkna på kraftigare stöd än Norges.
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SVERIGE OCH VÄSTMAKTERNA.
Från våra närmaste grannar går tanken till gamla beskyd-

dare och bundsförvanter i skandinavistisk och antirysk poli-

tik, Frankrike och England. Huru långt sträcker sig

ännu västmakternas intresse att afvärja ryska maktutvidg-

ningar i Norden, och med hvilken hjälp från deras sida kunna

vi räkna i nödens stund?

Frankrike kan här från början lämnas åsido. Dess stag-

nerande befolkningssiffror och i jämförelse med andra län-

der långsamma ekonomiska utveckling ha allt bestämdare

bekräftat det utslag, som 1870—71 års fransk-tyska krig

lämnade: vår forne aUierade från vapenskiften å tysk bot-

ten är icke längre en första rangens stormakt. Sedan

länge har Frankrike icke några direkta politiska intressen i

Skandinavien, och dess handels- och finansintressen beröras

åtminstone icke ogynnsamt af ett ryskt framträngande till

Golfströmmen. Och i hvart fall äro Frankrikes i och för sig

nog så betydande militära maktmedel till lands och till sjöss

bundna å dess viktigaste utrikespolitiska fronter: den östra

och den södra. Den enda, numera mycket aflägsna möjlig-

heten för en fransk-rysk konflikt måste sökas i Turkiet och

främre Asien. Här tog Krimkriget sin utgångspunkt, och

det var för fördelar i Orienten, som västmakternas flottor

1854 och 1855 opererade mot Rysslands östersjökuster, för

öfrigt utan att kunna uppnå några nämnvärda resultat. Lik-

som England och Frankrike i det nu pågående kriget med
frikostiga erbjudanden af andelar i den oskjutne björnens

päls försöka värfva någon af de neutrala Balkanstaternas

arméer till hjälp vid Dardanellernas forcering, så sökte de

då förmå Sverige att med sin armé gifva nödigt eftertryck

åt flottangreppet mot Ryssland, och sväfvande löften om en

återförening med Finland saknades ej. Den försiktige Oscar I

förstod dock, att endast en stor landmakt kunde utöfva ett

kännbart tryck på Ryssland, och sökte därför anknytning

med den tidens mellaneuropeiska stormakt, Österrike. Un-
der tiden kom det till fredsförhandlingar mellan de krigfö-
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rande. Sverige förblef liksom Österrike neutralt, med no-

vembertraktaten och förbudet mot Ålands befästande som

de ganska magra frukterna af vänskapen med västmakterna,

hvilkas sympatier för ett starkt Skandinavien efter kriget

hastigt svalnade.

Napoleon IILs intresse för nordisk politik under det

följande årtiondet, det sista då Frankrike spelade en ledande

roll i Europa, var riktadt mot Tyskland, icke mot Ryssland.

Hur litet hans uppmuntran för öfrigt var att lita på, fick

Skandinavien nogsamt erfara. Danmark måste år 1864 en-

samt förblöda, liksom Polen året förut. Frankrikes understöd

inskränkte sig till ord, och det operettartade skick, hvari

Sveriges militärväsen befann sig, lämnade oss icke valet att

allena upptaga kampen med en stormakt. Det godtrogna

Sverige, där allra minst Karl XV i sin öfverskattning af

Frankrikes makt och intresse för de skandinaviska småsta-

terna försökt dölja sin lust att ingripa, inhöstade endast miss-

stämning och kyla från sina södra och östra grannar.

De följande åren bevittnade Napoleons fall och våra tyska

stamfränders sammanslutning till kontinentens främsta stor-

makt. Frankrike aflägsnades än mer från Nordeuropas prob-

lem. Men la grande nation kunde alltid hos »Nordens

fransmän» räkna på ett moraliskt tillgodohafvande, grundadt

på gamla kulturella förbindelser och hänförelsen för revolu-

tionens stora demokratiska idéer, den senare väl så småningom

något svalnad af tredje republikens glanslösa och korrum-

perade parlamentsherravälde. Detta tillgodohafvande har

man icke underlåtit att vid lägliga tillfällen söka politiskt

utnyttja, för att motverka Sveriges förmenta gravitation åt

arffienden Tyskland, vår arffiendes farligaste granne, eller

för att skingra en eventuell svensk misstro mot det allierade

Rysslands afsikter. De franska eskadrarna ha på väg till

eller från Kronstadt sällan försummat att också besöka

Stockholm, alltid mottagna med den sommarsköna Mälar-

drottningens älskvärdaste gästfrihet. Den fransk-ryska alli-

ansens första år hälsades de franska sjöofficerarna i Stock-

holm af bland andra Adolf Hedin, hvars entusiasm för Mon-
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tesquieus landsmän förledde honom att proklamera en alli-

ance toute morale för Sveriges räkning. Åtta år senare bör-

jade den ryska ångvälten gå fram öfver Finland, Sveriges

utmark mot Frankrikes allierade, och år från år har sedan

dess det moskovitiska trycket mot Skandinavien blifvit allt

hårdare. Intet under, att franske presidenten Poincaré och

ministerpresidenten Viviani på sitt besök i Petersburg och

Stockholm i slutet af juli 1914 förmenade sig hafva till

uppgift att »förmedla» mellan Ryssland och Sverige. Emel-

lertid kommo viktigare ärenden emellan, men det är att

befara att framtiden kommer att lämna flera och svårare

tillfällen för en eventuell medlare. Måtte vi också bättre

kunna lita på hans opartiskhet och förmåga att drifva sin

vilja igenom!

Kunna vi icke söka ett sådant stöd i England? Äro
icke de latenta motsättningarna mellan England och Ryss-

land, låt vara att de för tillfället döljas i kampen mot en

gemensam fiende, så djupgående, att vi alltid i händelse af

en rysk framstöt mot Nordskandinavien kunna räkna på det

mäktiga Storbritanniens effektiva hjälp? Denna tanke har

under det gångna århundradet i hvarje farligt läge varit be-

stämmande för Sveriges ställning, och det kan befaras, att

svensk utrikesledning ännu i denna dag i sina kalkyler räk-

nar med »hvad England icke kan tillåta».

Redan Karl XIV Johan, hvars ryssvänliga utrikespolitik

varit en styggelse för de skandinavistiska liberalerna, måste

vid mer än ett tillfälle söka Englands stöd mot ryska an-

språk, och vid hvarje tillspetsning af läget mellan de båda

stormakterna kände England sig för i Stockholm om utsik-

terna för en krigisk samverkan. Men Karl Johan, som rik-

tigt bedömde de verkliga maktförhållandena och alltför väl

visste, att Europa >icke betalar 5 skilling för vår konserva-

tion>, lofverade försiktigt fram mellan de farliga skären, icke

förlorande det goda förhållandet till Ryssland ur sikte. För-

handlingarna om de vidtgående ryska anspråken i norska

Finnmarken förlorade genom tsarens död år 1825 och den

följande inre oron i Ryssland sin hotande karaktär, och den
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rysk-engelska spänningen i början af 1830-talet kom aldrig

till utbrott, något som sannolikt skulle ha satt Sveriges neu-

tralitet på ett svårt prof. Karl Johans son och efterföljare

lämnade i sin skandinavistiska utrikespolitik det afskydda

»familjefördragets» grund och orienterade sig under Krim-

kriget, såsom nyss framhållits, försiktigt, men bestämdt åt

västmakternas sida.

Rysslands planer på en hamn vid Atlanten och dess ho-

tande försök till en penetration pacifique af norska Finnmar-

ken i midten af 1800-talet voro icke för England okända

och missförstodos ej. »Det är precis på det sättet vi gå till

väga i Indien 1 » utropade den uppriktige lord Palmerston. Och

i novembcrtraktaten utlofvade västmakterna, till lön för Sve-

riges välvilliga hållning under Krimkriget, sitt stöd gentemot

eventuella ryska angrepp. Men den trygghet man därmed

trodde sig ha vunnit, visade sig snart illusorisk. Med Ryss-

land var det vänskapliga förhållandet för lång tid förstördt,

och i trots af de svenska skandinavisternas indignation öfver

»det sibiriska regementet» i Finland och annorstädes, visade

sig England snart ytterst kyligt mot vidare skandinaviska,

antiryska projekt. »Vi kunna icke vara nog försiktiga», skref

vårt sändebud i Paris, Manderström, missmodigt hem till

sin regering.

Den storpolitiska konstellationen försköts snart: västmak-

ternas skandinaviska entente vände icke längre fronten mot

öster, utan mot söder. Det blef icke mot Ryssland, utan

mot den växande preussiska stormakten, som engelsk-

svenska flottoperationer för första och sista gången under

1800-talet öfverenskommos. Lyckligtvis behöfde den sven-

ske amiralen, dåvarande hertig Oscar Fredrik af Östergöt-

land, icke i strid demonstrera sin eskaders miserabla tillstånd,

där »icke ett enda fartyg var bepansradt eller hade en reiF-

lad kanon». Med en sådan flotta och motsvarande landstig-

ningskrafter— en styrka på 1 2,000 man efter tre veckors mobili-

seringstid !
— gick Sverige att möta den kris, som hade mog-

nat under de föregående årtiondenas danska politik. Utgången

var den naturliga. Det föll på Manderströms lott, nu såsom
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utrikesminister, att, vis af erfarenheterna i Paris från 1856

och 1857, hejda Karl XV:s äfventyrliga krigsplaner, och

skandinavismen gick under i en blodig katastrof, där Sverige

måste stå overksam vid sidan. Den förmåga att fatta stora

mål och den dådkraft, som trots alla lösa svärmerier visat

sig i de skandinavistiska helstatsdrömmarna, fick rinna bort

i det liberala ämbetsmannaväldets skrifbordssand. Bakom
gammalliberalernas lofvärda försiktighet dolde sig icke några

stora politiska tankar, och de yngre oppositionsmännen an-

klagade dem med skäl för likgiltighet icke bara för Fin-

lands och Polens öde, utan ock för sitt eget lands försvar:

»det är detta parti, som prisar Finlands lycka under det si-

biriska systemet, och som stämplar den allmänna värnplikten,

hvilken ensamt kan trygga vårt politiska själfbestånd och där-

med vår inre frihet, som ett slafveri». (Adolf Hedin.) Så för-

lorade vi snart alla utrikespolitiska mål, och det politiska lifvet

fylldes under sjuttio- och åttiotalen af ändlösa och ofruktbara

tvister med Norge och inbördes processande om grundskatte-

afskrifning, försvarsreformer och tullar.

Icke endast Krimkriget utan öfverhufvud taget hvarje en-

gelsk-rysk konflikt under 1 800-talet har på det närmaste be-

rört Sveriges ställning — och motsättningen mellan England

och Ryssland har under denna tid nästan hvarje årtionde

närmat sig ett krigiskt utbrott. Engelska flottoperationer i

Östersjön mot Ryssland ha varit den ständigt debatterade sjö-

strategiska eventualitet, för hvilken vårt försvar haft att inrätta

sig, till skydd för våra kusters och öars, främst Gottlands, neu-

tralitet. Sena.st år 1885, vid den engelsk-ryska konflikten om
Afganistan och om Bulgariens ställning torde dylika neutralitets-

förhandlingar ha förekommit och, efter hvad det uppgifves, ha

ställt oss inför den föga tilltalande, men i betraktande af våra

dåvarande försvarskrafters tillstånd icke onaturliga utsikten af

Belgiens öde: att sönderslitas mellan två kämpande stormakter.

Men denna motsättning— och detta är det för vår ställning

afgörande — har icke sin rot i Skandinavien, knappast i

Europa. Det har varit täflingen om »den sjuke mannens»

kvarlåtenskap, den förfärliga nattmaran om en kosackinvasion
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i Indien, fruktan för Rysslands expansion i Kina och andra

världspolitiska bekymmer, hvilka bestämt Englands strids-

ställning mot Ryssland, ingalunda några skandinaviska prob-

lem. Den traditionella grundsatsen för Englands europeiska

politik är the balance ofpoiver, makternas jämnvikt— som låter

England gifva utslaget. Däraf det naturliga intresset för »de

små nationerna», af hvilka England alltid sökt bygga sig utan-

verk emot farliga motståndare. Holland—Belgien mot Frank-

rike och sedan mot Tyskland, Skandinavien mot Ryssland.

Ju farligare fiende, desto större intresse för brohufvudet.

I dessa engelska maktkalkyler intager Skandinavien nu-

mera en helt annan ställning än under Krimkriget. Efter skan-

dinavismens bankrutt uppbyggdes i söder »med blod och järn»

och under den svenska allmänhetens oförställda ovilja den

tyska enhetsstaten. Den fredliga, stabiliserande politik, som
Bismarck fullföljde efter segern öfver Frankrike, blef den

bästa garantien mot större maktförskjutningar i Europa.

Oskar II orienterade sig genast vid sin tronbestigning, i trots

af vänsterns protester mot den nya »borussianismen», för

hvilken hofvet och generalstaben beskylldes att sympatisera,

i riktning mot Tyskland. I själfva verket var det i skydd

af de afskydda »pickelhufvorna», som Sverige under sjuttio-

och åttiotalen så grundligt kunde vårdslösa sitt försvars-

väsen. Danmark förblef däremot naturligt nog oförsonligt,

och den kungliga släktcentralen i Köpenhamn blef en stödje-

punkt för de fransk-ryska allianssträfvandena.

Mellan England och Ryssland hade i Tyskland uppstått

en mäktig medlare, och med stöd af detta nya maktläge ställde

Bismarcks kloka politik England i viss mån utanför den

europeiska politiken. Dess intresse för Skandinavien upphörde:

Tyskland var ett vida effektivare skydd mot Ryssland än de

skandinaviska småstaterna.

När England sedermera i början af 1900-talet på allvar

återvände till den europeiska politiken, var det orienteradt

efter helt andra utgångspunkter. Det vände sig nu mot
Tyskland, vars glänsande industriella och kommersiella upp-

sving hotade Englands ekonomiska världsherravälde. Denna
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ståndpunkt färgar äfven dess nya förhållande till Skandinavien.

Den ekonomiska och kulturella utvecklingen hade efter 1870

fört oss allt närmare Tyskland, och utan tvifvel betrak-

tade England oss icke längre som sitt utanverk mot öster,

utan som Tysklands förpost i norr. Under sådana förhål-

landen upphörde naturligtvis dess intresse för ett starkt Skan-

dinavien, där det tyskvänliga Sverige själffallet måste förblifva

den ledande makten. Den stigande temperaturen i den

svensk-norska unionstvisten betraktades både af Ryssland

och England med välbehag, och den senare fann här ett na-

turligt tillfälle att sympatisera med de små nationernas själf-

ständighetsbegär.

Samma synpunkter bestämde naturligtvis Frankrikes —
och Rysslands! — hållning. Den norska nationalismens

andlige ledare, Björnstjerne Björnson, blef gifvetvis mottagen

med djup förståelse och sympati, när han i sina berömda

breftill »Petersburgskija Vjädomosti» anropade det civiliserade

Europa mot den storsvenska adelskasten, som icke endast

ville underkufva Norge, utan äfven i allians med Tyskland

kasta sig öfver Ryssland! Man kan tänka sig den ryska

publikens indignation öfver att »storsvenskarne» afböjde

Norges förslag att trygga halföns ställning med neutralitets-

och skiljedomstraktater. Triumferande upplyste Björnson se-

dan sina landsmän, att Frankrike och Ryssland hade ställt

flottdemonstrationer i utsikt, om svenskarne skulle vågat att

söka förverkliga den beryktade »militärpromenaden». Det

hör till historien, att utgifvaren af »Petersburgskija Vjädo-

mosti», furst Uchtomski, tsarens vän och ressällskap, tillhör

dem, som tidigast yrkat på ett engelskt-ryskt närmande —
samtidigt en af panslavismens mest svärmiska anhängare.

När 1905 års unionskris kom, hade den engelska »inring-

ningen» af Tyskland börjat. Naturligtvis stodo Englands

sympatier helt och hållet på det demokratiska Norges sida,

och de engelska Nordsjöeskadrarnas dispositioner i augusti

och september 1905 lära icke ha varit alldeles oberoende af

de förhandlingar, som afgjorde unionsupplösningen, och som

i sista hand förde Edvard VII.s dotter på tronen såsom Nor-
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ges drottning. Det är tydligt, att England icke längre har

något intresse i ett starkt Sverige, och i den mån ett ryskt

framträngande i Nordskandinavien kan betraktas som ett

försvagande af Tyskland, ett inkräktande på dess intressen,

skulle det uppenbarligen af England åses med jämnmod.

Men oafsedt Tysklands intressen, vid hvilka vi senare skola

närmare uppehålla oss — innebär icke ett dylikt framträng-

ande tillika, och i än högre grad, en för England själft

ogynnsam förskjutning af maktbalansen i Europa och

€n från engelsk synpunkt föga önskvärd kontakt mellan den

ryska kolossen och det världshaf, där England redan förut

har besvärliga konkurrenter?

Själffallet kunna dessa frågor icke utan vidare besvaras

nekande. Vapenbrödraskapet mellan England och Ryssland

är af färskt datum, och dessa båda världsmakter hafva alltför

många friktionsytor, att man utan vidare kan anse deras nu-

varande förbund såsom en permanent konstellation. Men
näppeligen kan en skandinavisk intressekonflikt blifva den

punkt, på hvilken »den europeiska ententen mot den pansrade

näfven> (Hj. Branting) går sönder. Man måste komma ihåg, att

både England och Ryssland äro icke bara europeiska, utan äfven

och i än högre grad asiatiska stormakter. Det är kring Indien

och dess tryggande, som den engelska världspolitiken vän-

der sig. Däraf de många skarpa konflikterna med Ryssland

under i8oo-talet om den norra infallsporten till Indien, Af-

ganistan, och i närmare eller fjärmare förbindelse med det

indiska problemet står ock Englands persiska och turkiska

politik. Huru betydelselös måste icke under denna synvinkel

den lilla maktförskjutning te sig, som Rysslands framträng-

ande till Narvik eller rentaf till Göteborg skulle innebära!

I Asien ligga många olösta landfördelningsproblem mellan

de båda världsmakterna, och det vore icke svårt för Ryss-

land att här finna de eftergifter, som till fullo skulle kom-

pensera Englands intresse af den ostörda maktbalansen.

Härtill kommer en annan, icke mindre viktig synpunkt,

hvilken särskildt borde göra alla dem betänksamma, som
svärma för de omätliga eröfringar på den ryska marknaden,

3.
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hvilka den nuvarande neutralitetspolitiken förmenas möjlig-

göra. Det är sant, att Tysklands gynnsamma geografiska

läge och ekonomiska duglighet gifvit det en förmånlig ställ-

ning i rysk industri och handel — men det finns en annan

än Sverige, som också märkt detta, och som nu med all

energi och ojämförligt mycket bättre utsikter anmäler sig som
arftagaren, nämligen England. Det engelska finanskapitalets

begär efter de goda förräntningsmöjligheterna i Ryssland

har varit en af de verksammaste krafterna i det engelsk-

ryska närmandet; klarast har denna faktor kommit till ut-

tryck i den mångåriga propagandaverksamhet, som den en-

gelska utrikespolitikens hufvudorgan, The Times^ drifvit i

sina Russian Supplements. Efter krigets utbrott bemödar man
sig icke längre att dölja afsikterna i några omskrifningar:

Tyskland skall ekonomiskt trängas ut ur Ryssland, som i stället

bör förvandlas till ett uppland för engelskt kapital, engelsk

industri och handel. Äter möta vi den moderna imperialis-

mens starkaste ledmotiv: finanskapitalets hunger efter högre

räntor och vinster än det öfvermättade hemlandets marknad

kan erbjuda. Med hänsyn härtill blir det äfven ett stort in-

tresse för England själft, att Ryssland ernår goda och direkta

förbindelser med världshafvet, och den aflägsna risken af en

rysk sjömakt väger fjäderlätt inför utsikten att vinna väsent-

liga ekonomiska fördelar på bekostnad af den farligaste riva-

len, Tyskland. Det är dessa, för Sveriges läge ödesdigra

faktorer, som tendera att göra förbundet mellan England och

Ryssland samt motsättningen mellan England och Tyskland

permanent. Man glömmer alltför lätt, att de territoriella pro-

blem, som skilja de båda asiatiska stormakterna, kunna blifva

vida lättare att lösa än de ekonomiska motsatser, som ligga

mellan England oeh Tyskland.

Den naturliga invändning, som man från engelsk synpunkt

skulle vilja resa mot detta perspektiv, afser faran för Eng-

lands sjöherravälde genom Rysslands ockupation af

goda Atlanthamnar. Den nation, som lagt grunden till

sin storhet genom att försäkra sig om herraväldet till sjöss

och som ännu i dag måste förlita sig härpå, har väl
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klarare än någon annan insett det omätliga värdet i mer-

kantilt och strategiskt hänseende af att äga goda och trygga

förbindelser öfver hafven. Att denna makt då. också skall

finna det angeläget att söka undandraga sina konkurrenter

dylika fördelar, är uppenbart. Också finna vi, hurusom

England — från det Ryssland efter Napoleons fall bör-

jade växa fram till världsmakt och ända in i de sista ti-

derna — sträfvat efter att afstänga detta jätterike från haf-

ven. Dardanellpolitiken på i8oo-talet är härutinnan allt för

tydlig att behöfva förklaras, och då i senare tider Ryss-

land började närma sig Indiska Oceanen, sågo vi en arm

sträcka sig från Indien genom Afghanistan och Persien för

att draga rigeln framför Persiska viken. Och i yttersta

Östern skapade England alliansen med Japan för att därige-

genom lägga en slagbom öfver den ryska vägen till wStilla

Oceanen. Alla dessa Englands sträfvanden äro i sig själf

tydliga nog, men de framstå i full klarhet först då de be-

traktas i ett sammanhang.

Huru kommer det sig då, att den engelska regeringen helt

nyligen öppet förklarat, att England icke blott inser Ryss-

lands behof af kust och hamnar utan äfven både gillar dessa

sträfvanden och har för afsikt att stödja dem, ehuru de till

synes gå stick i stäf mot Englands egna intressen?

Det har vuxit upp en ny konkurrent till England om världs-

herraväldet, en konkurrent, som särskildt på hafven är vida

farligare än det indolenta Ryssland, hvars håg dock aldrig

legat åt sjön. Genom sitt utomordentligt starka uppsving

till sjöss inom såväl handelsflottan som örlogsmarinen har

Tyskland under senare år blifvit ej blott Englands värste

medtäflare på handelns område utan äfven den makt, som
kraftigare än någon annan förmår hota Old Englands egen

jord. För att besvärja denna fara måste alla medel tillgri-

pas, till och med förbundet med arffienden i öster. Man lug-

nar sig hemma i England med att Ryssland — i motsats

till Tyskland — is not likely to wish to beconte a great

naval Potvert Till någon farlig konkurrent på sjöhandelns

mråde väntas Ryssland således icke kunna utvecklas, och
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inför den ryska örlogsmakten anse sig amiralitetslorderna

icke behöfva blifva betänksamma.

Det pris, eller kanske blott ett af prisen, som Ryssland

nu betingar sig för sin fortsatta hjälp till Tysklands kros-

sande, är påtagligen, att England medgifver och medverkar

till det europeiska Rysslands anknytande till öppet haf.

Kort efter det Englands ledande män tillkännagåfvo denna

Englands nya politiska ståndpunkt, började också västmak-

ternas fartygskanoner spela mot Dardanellforten.

I det föregående har påvisats, hvilka vägar till hafvet, som

äro möjliga för Ryssland att beträda, äfvensom att tsarriket

eftersträfvar såväl den öfver Konstantinopel som den öfver

Narvik eller Göteborg. Den förstnämnda vägen torde väl

hafva det största affektionsvärdet för ryssarna, men den

andra är säkerligen den fördelaktigaste. Attacken på Dar-

danellerna mötte två tämligen oväntade hinder, nämligen for-

tens stora motståndskraft och de närboende vakna Balkan-

folkens ovilja att låna sina maktmedel till för dem politiskt

ogynnsamma och militärt osäkra mål. Skola motsvarande

hinder komma att resa sig vid en rysk orientering mot

nordväst?

Om England nu medgifvit det europeiska Rysslands till-

träde till hafven, och om vägen öfver Konstantinopel förblir

stängd, huru skall då öriket kunna motsätta sig ryssarnas

framträngande öfver Skandinavien? Under kriget har det ju

visat sig, att det skulle varit en stor fördel äfven för Eng-

land, om Ryssland ägt Narvik, ty därigenom hade den nu

så besvärliga transporten af vapen och lifsmedel mellan Eng-

land och Ryssland kunnat i hög grad underlättas. Englands

allmänna strategiska intresse att motarbeta uppkomsten af

ett ryskt Narvik kolliderar sålunda med de önskemål, som

råda under krigets abnorma förhållanden.

Det kan vidare näppeligen tänkas, att Englands fruk-

tan för ett ryskt Narvik är så stor, att det däraf skulle för-

anledas att spränga den nuvarande stormaktsgrupperingen.

Ty om Ryssland— bedraget i sina Medelhafsförhoppningar och

inseende omöjligheten att vinna något i Polen — sätter



VÅRA POLITISKA FÖRBINDELSELINJER. 37

hårdt mot hårdt i nordväst, kan England icke förhindra detta

utan att drifva Ryssland öfver på Tysklands sida, hvilket åter

betyder separatfred i öster och frigörande af de tysk-öster-

rikiska härmassorna för användning mot Frankrike-England

— och de ryska för utnyttjande mot Skandinavien och Tur-

kiet. Den andra omgrupperingen, som i detta fall teoretiskt

är möjlig, nämligen England öfver på Tysklands sida, får

väl helt och hållet lämnas ur räkningen. Hellre än att

framtvinga någon af de nämnda omgrupperingarna låter

England Norden sitta emellan på motsvarande sätt som
Turkiet.

Den nuvarande situationen gör således England redan af

politiska skäl maktlöst mot ett forcerande af de ryska ansprå-

ken i Nordskandinavien, och detta såväl medan kriget ännu

står i full låga som under fredsunderhandlingarna.

Men låtom oss se bort från den rådande krigiska makt-

grupperingen och tänka oss ett Europa i fred samt ett Eng-

land i enlighet med våra förhoppningar: frigjordt från allians-

förpliktelserna gentemot Ryssland och med återförstärkt in-

tresse för Skandinaviens integritet. Hvad skulle England då

kunna göra för att förhindra ett ryskt angrepp på Skandi-

navien?

De hårdaste erfarenheterna från vår historia borde ha lärt

oss svenskar svaret på denna fråga. Två gånger hafva en-

gelska eskadrar i Östersjön opererat mot Ryssland i förbund

med Sverige. Den första gången för tvåhundra år sedan:

då följde freden i Nystad, där vi måste lämna Ryssland

Östersjöprovinserna. Den andra gången för hundra år sedan,

omedelbart före Fredrikshamnsfreden, som skilde Finland

från Sverige. Hvad kan hvalen uträtta mot elefanten?

Englands flotta skulle möjligen kunna segla in i Öster-

sjön, dock knappast i Finska viken, och hota de ryska kus-

terna med bombardement. Men verkan af en sådan ope-

ration må ej öfverskattas. Knappast något land i världen

torde vara mer okänsligt för ett kustbombardement än Ryss-

land. Endast en ytterst liten del af befolkningen är bosatt

vid kusten. Sjöfarten är jämförelsevis obetydlig och på intet
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sätt nödvändig för landets lif i krigstid, eftersom lifsmedel

produceras inom landet i rikligt öfverskott. Den ojämförligt

största delen af landets tillgångar och rikedomar finnes i det

ofantliga upplandet långt från kusten. Man kan tryggt på-

stå, att ett bombardement af de finska kuststäderna och de

fåtaliga hamnarna i Östersjöprovinserna komme att lämnaRyss-

land skäligen oberördt. Det kan vidare starkt ifrågasättas,

huruvida England skulle vara hågadt att riskera någon afse-

värdare del af sin flotta för ett dylikt företag, då ju de er-

forderliga maritima stödjepunkterna saknas. Sverige äger inga

slagskeppsdockor eller anordningar i öfrigt, afpassade efter en

stormaktflottas behof. Och vid de trånga utloppen från Öster-

sjön löpa den engelska styrkan och dess hjälpfartyg ständig

fara att instängas. Företaget medför således stora svårig-

heter och betydlig risk. Om också den engelska eskadern,

en gång här, kunde skänka oss en värdefull och behöfiig

hjälp vid våra kusters försvar, blir hjälpen i hvarje fall

osäker och oberäknelig, såsom den varit i gångna tider, då

vi nödgats förlita oss på engelska hjälpeskadrar. Någon

förstärkning genom Aigelska trupper lär vår armé svårligen

kunna påräkna. I stället hotas vi af en förkrossande rysk

öfvermakt. Ty har Ryssland fred på sina ofriga gränser,

kan väl ingen längre betvifla Rysslands möjligheter att

framföra öfverväldigande truppmassor mot och öfver vår

landgräns. Nordskandinaviens öde synes i sådant fall be-

segladt.

Och inför bilden af Belgiens öde kunna vi väl svårligen

göra oss några illusioner. Hvad engelsmännen uträttat för

att förhindra den så godt som fullständiga invasionen af detta

land, tala de ej längre gärna om, i det obehagliga medvetan-

det att hafva lofvat rundt och hållit tunt. Albions rykte i

fråga om löftestrohet mot de svaga samt förmåga att stödja

dem har sannerligen icke stärkts häraf. Och ändå är en tysk

frammarsch till Antwerpen ofantligt mycket farligare för

England än en rysk till Narvik eller till och med till Göte-

borg. De äro väl också numera lätt räknade, hvilka på

allvar hålla före, att engelsmännen, som icke förmådde hindra
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de tyska legionernas stormning af den närbelägna, starka och

koncentrerade fästningen Belgien, bättre kunna trygga den

aflägsna, långsträckta och glest besatta Svenska Vallen mot

moskoviternas anlopp.

TYSKLAND OCH SVERIGES LIFSINTRESSEN.

Under fjolårets strider i försvarsfrågan föll ett ord från

vänsterhåll, som med formelns knapphet karaktäriserar Sveri-

ges förhållande till Tyskland. I ett tal för sina valmän om
resultaten af försvarsberedningarnas arbete yttrade riksdags-

man Värner Rydén: »Sverige kan försvara sin neutralitet

mot alla, utom mot Tyskland.» Detta betyder, om man bort-

ser från den neutralitetsförutsättning, utan hvilken svenska

tankar i utrikespolitik ju icke få tänkas, att Sverige kan för-

svaras — dock icke mot Tyskland.

Det är ingen tillfällighet, att denna innehållsrika och

för vår utrikespolitiska orientering betydelsefulla sats ut-

talats af en förutvarande ledamot af den försvarsberedning,

som företrädesvis sysslade med flottans frågor och deras

samband med det planmässiga riksförsvaret, ty den följer

som korollarium af det maritima läget i Östersjön. Vid

den granskning däraf från framstående fackmäns sida, hvilken

ingick som ett led i utredningsarbetet, måste nämligen det

sakförhållandet med makt trängt sig på de lyssnande lek-

männen, att Tyskland med sin flotta behärskar Östersjön.

Alltsedan sin baltiska flottas undergång vid Tsuschima

1905 har Ryssland, trots 191 1 års offensiva flottplan — upp-

tagande bl. a. 3 eskadrar af Dreadnoughts, hvaraf den första,

Gangutklassen, beslöts redan år 1907 — varit Tyskland ohjälp-

ligt underlägset i Östersjön. I känslan däraf hade ryssarna

år 191 1 slopat den offensiva flottbas, som med stora kost-

nader under 1880-talet anlagts vid Libau i Kurland, snedt

emot Danzig, samt i afvaktan på slagflottans färdigställande

vinnlagt sig om skärgårdsförsvarets samt torped- och under-
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vattensbåtvapnets utbyggande. I Libaus ställe påbörjades

anläggningar på ömse sidor på Finska vikens mynning,

den s. k. Peter den stores fästning. Tysklands öfverlägsenhet

i Östersjön blef ytterligare förstärkt med Kejsar Wilhelms-

kanalens ombyggnad (färdig juni 19 14, på kortare tid och

mot lägre kostnad än ursprungligen beräknats), hvarigenom

tyska flottledningen, med undvikande af omvägen kring

Skagen och de svårnavigabla Bält-passagerna, kan hastigt

förflytta äfven sina super-dreadnoughts från sin örlogshamn

i Nordsjön, Wilhelmshaven, till Kiel i Östersjön och där

koncentrera alla sina sjöstridskrafter. Sådana utomordent-

ligt gynnsamma operationer på »de inre linjerna» kan tyska

örlogsflottan företaga utan att därmed behöfva blotta sin

vänstra (Nordsjö) flank emot England, ty den försvaras under

slagflottans frånvaro af undervattensbåtar och innanför dem
af det starka Helgoland och effektiva kustbefästningar.

Det sjöstrategiska läget och en makts maritima supremati

inom ett visst farvatten betraktas under fredens dagar af

många medborgare som ämnen, hvilka höra hemma på de

militära undervisningsanstalternas läroplan, men som i poli-

tisk betydelse omöjligen kunna mäta sig med t. ex. riksdagsman-

naval och ministerskiften. Och dock kan sägas, att ingen

händelse i världshistorien under den sista mansåldern i politisk

vikt öfverväger den tyska flottans skapande. Det föranledde

en omskiftning i Englands politik af den mest genomgri-

pande innebörd: triple-ententens bildande och engelska flottans

samling till Nordsjöfarvattnen. Denna frontväxling, inledd

af Balfours konservativa kabinett, fullföljdes troget af det

liberala och ledde slutligen till den katastrof, vi nu upplefva.

Men innan den kom, lefde man vintern 19 13— 1914 i hoppet, att

en utjämning mellan de båda stora germanska nationerna var

möjlig och förestående, och tecknet härtill såg man icke främst i

tidningsartiklar, parlamentstal och diplomatförhandlingar, utan

däri, att två af tyska flottans nyaste slagskepp på hösten

19 1 3 gåfvo sig ut på en längre expedition till Syd-Amerika,

medan samtidigt en stark engelsk eskader dristade sig ner

på kryssning i Medelhafvet för att uppfriska minnet af de
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tider, då engelska flottans hufvudmakt var förlagd till dessa

farvatten, där nu franska flottan, efter »de till intet förbin-

dande» och inför underhuset förnekade militärkonventionerna,

öfvertagit säkerhetsvakten för ententens gemensamma räkning.

För första gången på nära tio år lossades på lurpassandet

uppe i Nordsjön, och icke blott befäl och besättningar på de

fartyg, som sluppo ifrån den hårda tjänsten i permanent

krigsberedskap för att hvila ut de spända nerverna i mildare

luft, fröjdade sig åt förändringen; hela det kvafva tryck,

som efter Balkankriget hvilat öfver Europa, lättade vid den

eljest hotande stormkanten uppe i nordväst. Just den bety-

delse, som allmänt tillskrefs ofvannämnda maritima dispo-

sitioner, visar hvilken politisk realitet ett visst militärt läge

utgör.

Sammalunda ställer sig saken för Östersjöns vidkommande.

Först i och med en stark tysk flottas uppträdande i Öster-

sjön har den förändring, som inträffade 1870, fått full aktualitet

i Nordens politik. Dessförinnan låg Skandinavien ännu som

under Krimkriget och tidigare under Napoleonskrigen i

skärningen mellan Englands och Rysslands intressesfärer;

Gotland var då ögonstenen för vår neutralitet. Den nu lef-

vande generationen har vuxit upp i den föreställningen, och

vid hvarje konflikthot mellan Ryssland och England, såsom

1885, såg man i andanom krigsmolnen skocka sig öfver det

beskedliga Slite och det idylliska Fårösund. Svenska na-

tionen blef också mycket chockerad, när litet längre fram i

tiden den spydige hr von Möller i Första kammaren med-

delade, att nyckeln till Slite fästning hängde hemma hos

tullförvaltaren därstädes. Mot Bismarcks flottlösa Tyskland

kunde Sverige ända fram till 1890-talet fört krig med sam-

ma maklighet och utan minsta risk som under sjuåriga

kriget mot Fredrik den stores Preussen. Frankrike stod

bakom den tidens hattpolitik liksom 100 år senare bakom
Karl XV:s skandinaviska, men bäggedera voro blott möjliga

gentemot ett Preussen-Tyskland — utan flotta.

Några kulna novemberdagar 1894 anmälde sig denna nya

faktor i Sveriges utrikespolitik: en tysk sjögående pansareska-
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der visade sig då för första gången utanför de svenska skären

och aflade äfven besök i hufvudstaden. Mottagandet från stock-

holmarnas sida präglades långt ifrån af samma marseljäs-

entusiasm och öfverströmmande välvilja, som tre år tidigare,

under några vackra julidagar, kommit amiral Gervais' eskader

till del, hvilken efter de flammande talen på Hasselbacken

och Tivoli för friheten och folken for direkt härifrån till

Kronstadt och grundlade republikens allians med tsaren. För

konung Oscar II måste det varit en källa till ^odelad till-

fredsställelse, att Sveriges förbindelse till den mäktiga grann-

stat, som började söka sin framtid på hafven, genom hans

och Oscar Björnstj ernås kloka poUtik under 1870-talet, förts

ut ur den skandinaviska återvändsgränden och sedermera, i

följd af dynastiska släktskapsband och personliga relationer

mellan monarkerna, fått en varmare prägel än den allmänna

opinionen i Sverige då för tiden ville vidkännas.

Året därpå, 1895, blef Kielkanalen i sitt första skick

öppnad för trafik; 1897 blef amiral Tirpitz marinstatssekre-

terare, och sedan följde slag i slag flottlagarna af år 1898 och

1900 samt 1906, 1908 och 1912. Under de tjugo åren 1885

— 1905 satt Sverige tryggt i lä för alla världspolitiska stor-

mar; Faschodakonflikten 1898 mellan England och Frank-

rike fick blott sensationsintresse, och de »afrikanska brand-

gnistor>, som omkring sekelskiftet sprakade kring från boer-

krigets bål nere i Sydafrika och som hotade tända det myckna

brännbara stoftet i Europas atmosfär, åskådades här som fyr-

verkeri. Unionen var vår utrikespolitik och beredde oss för-

tret och bekymmer öfvernog, icke minst därför att vi af

gammal tradition också gjorde den till en inre svensk parti-

strid, där det eviga grälet icke gällde det rätta sättet för till-

varatagandet af Sveriges intressen, utan sym- eller antipatier

för Norge. Det som bedröfvade oss mest, var icke att unio-

nen, det nittonde århundradets största politiska tanke i nor-

den, långsamt underminerades, utan broderfolkets ovänliga

sinnelag. Vi kunde icke fatta, att norrmännen ville föra

en så hänsynslös intressepolitik, liksom det svenska statsråd,

som en gång vägrade att tro på tillvaron af en kartell mellan
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Skånes sockerfabrikanter med den motiveringen, att så elaka

kunde dock människorna icke vara, att de sammansvuro sig

för att höja priset på en sådan nödvändighetsvara som socker!

Hederliga, renhjärtade, Karl XII:s svenska folk! Ej under,

att afsjungandet af »Ja, vi elsker»,var det sannaste uttrycket

för Sveriges ridderliga och nobla, men ack, så erbarmligt

kortsynta och ansvarslösa unionspolitik. Den sången brukade

det liberala samlingspartiet sjunga vid sitt första samman-

träde under riksdagen, och ekot svarade från Lilljans i

juni 1905, då socialdemokraterna därmed hälsade unions-

brottet.

Icke blott mot väster, äfven mot öster drefvo vi en ut-

rikespolitik af denna lyriska art, som jämväl varit salig skan-

dinavismens lifsluft, innan den kväfdes af krutröken från

Dybböl. I Finland sågo vi icke vår utpost mot öster, icke

en oskiljaktig del af vårt eget väsen. Finland var för oss

Runeberg, men icke någon politisk realitet.

»Ett ha vi än gemensamt
Hur allt ock vardt förbytt,

Af sång än dallrar som ett band
Emellan svensk och Suomi-strand»

skref Snoilsky. Och han profeterade i sin dikt »Finlands värn»

om Runeberg:

»En molntapp i fjärran Afghanistan

En krusning på Hellespont

Hit fram som ett skydrag hinna kan

En storm på finsk horisont.

Om molnet kommer, orkanens tolk,

Och visar sin knutna hand,

Den man, som sjungit ihop ett folk,

Än skyddar i sången sitt land.»

Den enda fara, som vi sågo hota Finland omkring 1890, var

sålunda den dåtida gemensamma risken för alla de mindre Öster-

sjöländerna: ett engelsk-ryskt krig. Att faran skulle komma
från Petersburgs regeringskanslier, utan brak och dunder, blott

i form af vissa administrativa förordningar anade man ej. Vid
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den kritiska granskning general Kuropatkin som nyvorden

krigsminister hade underkastat Rysslands militära resurser i

förhållande till grannarnas — just vid denna tid började de

ryska sågfilarna uppmärksammas här i landet— hade han funnit

Finlands autonomi utgöra en inadvertens, som borde undan-

röjas. Bobrikov blef mannen, och han imponerades inte ett

dugg af Runebergs diktning, utan lät kallblodigt afsätta eller

utvisa de finska ämbetsmän, som ville taga landshöfding Wibe-

lius till föredöme. Inför dessa ofärdsbud från Finland, hvilkas

följder för Sverige genast framstodo för nationen i klarare

dager än sedermera genom vanans förhärdande makt blifvit

fallet, fick vår försvarsfråga en stöt framåt, som möjliggjorde

den radikalaste härordningsreform, den vid 1901 års riksdags

som man dittills upplefvat här i landet. I sina detaljer delvis för-

fuskad genom de maktägande riksdagsböndernas nedprutningar,

var 1 90 1 års härordning likväl banbrytande för den svenska

härens vidare utveckling. Fjolårets arméreform var i jäm-

förelse därmed blott en påbyggnad på den år 1901 lagda

grunden. Samtidigt rönte vår flotta en omvårdnad från

statsmakternas sida och fick ett uppsving, som aldrig sedan

Gustaf III:s och Chapmans dagar, ehuru det rättvisligen

måste erkännas, att de Almströmska extra pansarbåtarna

vid 1900 års riksdag riktade sin udd mot Norge. Och dessa

resultat nåddes utan att det svenska samhället behöfde ska-

kas i sina grundvalar såsom under år 19 14. Tvärtom rådde

då bland de breda lagren af vårt folk, i den mån deras stäm-

ningar återspeglades i den unga, framåtryckande socialdemo-

kratien, en allvarlig, positiv försvarsvilja. Till den i maj

1899 skref Hjalmar Branting en uppmärksammad artikel

»Kätterska strötankar», hvari den väntade allmänna röst-

rätten sattes i direkt samband med värnpliktens utsträckning.

Samma tanke präglade försvarsfrågans behandling vid parti-

kongressen i Malmö påföljande sommar, där man ville ha full

medborgarrätt först, men sedan gärna ett års öfningstid, och

hvarvid t. o. m. fru Kåta Dalström bekände, att hon af

Finlands öde gjorts till försvarsvän! Det fanns då ännu ett

friskt och framtidslofvande drag hos vår svenska arbetarerö-
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relse. Dess ekonomiska doktriner hade troende anhängare, men
de mera lättfattHga demokratiska dogmerna voro icke färdig-

bildade eller hade ej hunnit utmyntas som valpolitiska slag-

ord bland de djupa massorna. Axel Danielson var visserli-

gen död — han hade stupat på tröskeln till det nya seklet

till obotlig skada för svensk politik — men något af hans

storvulna anda fanns kvar. Och det är med bitter grämelse

man måste konstatera, att de styrande i vårt land under de

därpå följande tio åren icke blott förmådde fördärfva unionen

och återföra oss till vårt farliga läge 1809— 1814, utan äfven

spoliera värdefulla krafter inom svenska vänstern för att

lyckliggöra oss med proportionalismens parlamentariska para-

lysi och med ett grundlagssanktioneradt partiväsen som

skiljemur mellan konung och folk.

Krisen i vårt utrikespolitiska läge begynner 1905.

De närmast föregående åren hade varit relativt lugna

hemma och ute. Den norske tidningsman, som skyndat

att intervjua Waldeck-Rousseau, då han en sommar re-

kreerade sig på chokladfabrikanten Meuniers lustjakt i

Norges fjordar, för att från denne Frankrikes store poli-

tiske emeritus inkassera litet sympati för unionsvrövlets räk-

ning, fick till svar det sedan så ofta citerade: »L'Europe

n'aime pas de changements.» Det var ingen förlägenhetsfras,

utan en slående karaktäristik af Europas diplomati 1878

—

1905, samt tillika en varning för oss häruppe i Norden att

hålla oss lugna. Europa tyckte ej om förändringar — i

Europa; det var också Bismarcks mening, så länge han diri-

gerade den europeiska konserten, och den delades af England

under hela 1890-talet och ett stycke in på det nya seklet. I

Skandinavien fick man vid åren omkring sekelskiftet en sär-

skild anledning att dämpa det inbördes grälet, och det var

ryssarnas framfart i Finland, som gjorde intryck äfven i Norge

och där märkbart stärkte unionskonservatismen.

Man är i Sverige alltför benägen att i unionsbrottet se en
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isolerad svensk-norsk uppgörelse, som gick sin gilla gång

utan samband med den storpolitiska konstellationen i öfrigt.

Att de i rampljuset agerande ej kunna urskilja alla upp-

märksamt lyssnande öron ute bland publiken liksom ej heller

de bakom kulisserna dolda regissörerna, är ju ej att förundra sig

öfver. Härom kan klarhet spridas först efter ytterligare 40

år, då arkiven öppna sina gömmor, och i den mån samtidens

politiska recensenter, memoarförfattarna, börja tala. Ännu
vet ej den svenska allmänheten hvad som förehades vid de

hemliga riksdagsplena sommaren 1905, då ändtligen ett be-

stämdt handlingsprogram emot Norge fastställdes. Men myc-

ket tyder på att våra efterkommande skola se 1905 års hän-

delser i helt annan dager, liksom vi nu lefvande äro i färd

med att grundligt revidera den häfdvunna uppfattningen af

1809.

Redan nu torde det dock vara klart, att det icke kan vara

en tillfällighet, att unionsbrottet inträffade just 1905. Det

året var ett storpolitiskt krisår af första ordningen och väl

det stormigaste dittills under den sista mansåldern. Huf-

vuddragen i den utveckling, som förde därhän, skall i det

följande klarläggas.

Sedan 10 år hade en spänning börjat uppstå mellan Eng-

land och Tyskland efter en kort period af samförstånd under

Caprivis rikskanslerstid 1890— 1894. Kejsar Wilhelms bekanta

telegram till president Kriiger på nyåret 1896 var icke or-

saken till denna växande misstämning, som det ofta populärt

uppfattats, utan ett symptom därpå och som sådant olycks-

bådande nog. Lord Rosebery bekände i ett offentligt tal,

att differenserna mellan England och Tyskland icke kunde

återföras blott på Transvaalfrågan, utan framför allt därpå,

att Tyskland var på väg att ekonomiskt öfverflygla Stor-

britannien. »Vi hotas af denna fruktansvärda motståndare,

som gnager oss liksom hafvet smular sönder de svaga parti-

erna af en kust.» Och på hösten 1897 stod den beryktade
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artikel att läsa i veckotidskriften Saturday Review, hvari det

bl. a. hette fullt »up to date»:

»Bismarck hade för länge sedan kommit underfund med hvad
nu slutligen det engelska folket begynner inse, att det i Europa
finnes två stora, oförsonliga, hvarandra motsatta makter, två stora

nationer, hvilka vilja göra hela jorden till sin domän och af den
fordra handelstribut. England och Tyskland täfla med hvarandra

i hvarje vrå af världen. I Afrika, i Indien, i Ostasien, på Söder-

hafvets öar och i fjärran nordväst, öfverallt, där flaggan följt

bibeln och handeln flaggan, strider den tyske handelsresanden

med den engelske köpmannen. Hvarhelst det gäller att exploatera

en grufva eller bygga en järnväg, eller där infödingar börja äta

corned-beef och dricka brännvin söka tyskar och engelsmän före-

komma hvarandra. En million skärmytslingar skapar det största

krig, som världen någonsin har sett. Om Tyskland i morgon dag

kunde utplånas från jorden, så skulle det i öfvermorgon icke finnas

någon engelsman i hela världen, som icke vore så mycket rikare.

I åratal hafva folken slagits om städer och kronor, måste de då
icke föra krig om en handel, som årligen uppgår till 5 milliarder

mark?

Hvad Bismarck visste och hvad vi också snart skola inse är det

faktum, att det icke blott existerar den mest påtagliga intresse-

motsats mellan England och Tyskland, utan att också England är

den enda stormakt, som utan enorm risk och utan tvekan om
framgång kan bekämpa Tyskland. Efter segern skall man säga

till Frankrike och Ryssland: Sök er kompensationer, ta för er inom
Tyskland, hvad ni vill; ni skall få detl»

I catonisk stil slutar den anonyme författaren: Germani-

am esse delendam. Här var ordet första gången uttalad t långt

före de moderna »maktfilosoferna» Homer Lea och Bernhardi.

Nu är det den engelska utrikespolitikens »praeterea censeo».

Däremellan ligger en ständig stegring af oro och obehag gent-

emot Tyskland, framför allt sedan åren vid sekelslutet, då

det blef uppenbart, att rivalen ville skapa sig en mäktig flotta

— som »pansrad näfve» för sin öppet proklamerade »Welt-

politik», ansågo engelsmännen; som rättmätig »Seegeltung»

för sitt framåtgående rike, svarade tyskarna, hvilka hemma
hänfördes af sin kejsares bevingade ungdomsord, men dock

fruktade deras verkan utomlands.
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Hvad gjorde England inför denna konkurrent, som sålunda

anmälde sin rätt till en »plats isolen»? Erkände det, att herra-

väldet öfver världshafven ej i evighet kunde förblifva ett

anglosaxiskt monopol, utan att man måste maka åt sig för

senkomna medtäflare? Så har det talats på talrika tysk-

engelska »Verständigungskonferenzen», och det har varit

massor af engelsmäns ärliga mening. Men den engelska

politiken har ledts i en anda, som i grunden är lika »makt-

filosofisk» som de tyska expansionsidéerna. England har

försvarat sin ställning i världen och icke velat prisge

stycken däraf till sin framgångsrikaste konkurrent. För

England var därvid problemets kärnpunkt att bibehålla sin

flotta vid sådan styrka, att den i alla lägen kunde häfda

sin öfvermakt på hafven. Den stat, som byggde en flotta

för att få »Neptuns treudd» i sin hand, måste därför blifva

fienden.

Kan man med fog klandra England härför? Näppeligen.

Kväkarmoralen kan vara individens prydnad, särskildt för

»a private gentleman of independent means», men för staterna

i den skoningslösa kamp för tillvaron, hvarom världshistorien

är ett enda vittnesbörd, passar den ej. Skulle England fri-

villigt afstå ifrån sin maritima supremati, underpanten

på dess ställning som världens kolonial-fideikommissarie,

skeppsredare och bankir? Hvarifrån skulle det då få medel

att uppehålla sin arbetarebefolknings höga sociala standard,

hela sin talrika öfverklass, hvars lyxlif och komfort beund-

rande efterliknas af alla »would-be-gentlemen» af skiftande

kulörer rundt jorden, samt sitt afundade samhällsskick, som

ger den enskilde medborgaren ett större mått af personlig

frihet än annorstädes? England var icke längre världens verk-

stad i samma grad som förr; dess odlade jord lades alltmer

för fäfot, ty hur skulle eljest inflyttade sydafrikanska diamant-

kungar och australiska ullmiljonärer få utrymme för sina jakt-

marker? Men det var »the resident country» i ett världsvälde,

som inbragte miljarder i monopolvinst för moderlandet. För

att styra detta världsvälde kräfvas ostörda kommunikationer

och tryggade kabelförbindelser, hvilket i sin tur fordrar en
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hafsbehärskande flotta. Skulle nu England resignera och

låta Tyskland hållas, måste det med hemlig oro fråga sig,

om det fanns absolut bindande garantier för att icke Tysk-

land en dag, då England kom i ett trångmål liknande det

lyckligt öfverståndna boerkriget, skulle veta att begagna

sin starka flotta för att afpressa Storbritannien allehanda

medgifvanden. För sin välvilliga neutralitet i ett kritiskt

ögonblick kunde Tyskland t. ex. fordra Kongostaten,

Portugals kolonier, kanske Hollands. Härtill måste läg-

gas, att England i normala fall icke brukar ha lifsmedel

mer än för ett par veckor i landet, utan kan utsvältas,

om dess transoceaniska förbindelser för längre tid af-

brytas.

Det fanns alltså realpolitiska skäl nog för Storbritannien

att med vaksamhet följa Tysklands maritima utveckling och

i tid stäcka den, innan den hunnit rubba Englands öfver-

makt till sjöss.

England valde flera vägar till detta mål och visade där-

under prof på öfverlägsen diplomatisk skicklighet.

Härvid måste man emellertid städse först erinra sig, att

förhållandet till Tyskland före 1905 — hvilket år det först blef

tydligt att Tyskland var mäktigt ett så oerhördt ekonomiskt,

tekniskt och organisatoriskt kraftprof som att inom loppet af

ett decennium skapa en respektbjudande slagflotta — var en

framtidssorg, men att eljest under tiden 1895— 1905 hvarje

dag hade andra plågor af mera påtaglig art för Englands ut-

rikespolitik. Ryssland och Frankrike voro då hvar på sitt håll

mera aktuella motståndare, Ryssland alltsedan 1870-talet

genom sin expansion i Asien, särskildt i fjärran östern, Frank-

rike genom sin kolonialpolitik i Afrika. Den s. k. two povver

standard, hvilken sedan år 1888 låg till grund för Englands

marinpolitik, innebar, att engelska flottan skulle vara starkare

än Frankrikes och Rysslands tillsammantagna. Ej ens lord

Charles Beresford, hvars agitation framdref 1888 års engelska

flottreform, tänkte då på Tyskland. Men blott ett kvartsekel

senare se vi planmässig arbetsfördelning rådande mellan engel-

ska och franska flottan, och den marinkonvention mellan Ryss-
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land och Frankrike, som afslöts hösten 191 2 — och hvartill

engelska slagkryssareeskaderns besök i Östersjön vid samma
tid utgjorde en märklig komplettering — ville Isvolski våren

1 9 14, vid sir Edward Greys och konung Georgs besök i Paris,

formellt utsträcka till att omfatta jämväl England. I sanning

— tiderna hade förändrats.

Och det märkvärdigaste är, att England redan omkring

1905 hade hunnit göra upp mellanhafvandena med sina gamla

antagonister. Det gick lättast med Frankrike. Efter dess

snöpliga reträtt i Faschodakonflikten 1 898 hade England från

det hållet ingenting längre att befara. Den franska folkstäm-

ningens förbittring emot England fortfor visserligen och nådde

kulmen under boerkriget. Men i det tysta fullföljde Frank-

rikes nye utrikesminister, Théophile Delcassé, som den parla-

mentariska slumpen gjort till den engelskfientlige Hanotaux'

efterträdare just före afgörandet i Faschodakonflikten, med
skicklighet och framgång sina planer på att lyfta sitt foster-

land ur dess internationella vanmakt. Efter freden i Frank-

furt hade den franska, af Bismarck protegerade Medelhafs- och

kolonialpolitiken uppväckt Italiens och Englands ovilja och

misstroende, och för att hafva någon motvikt mot det fruktade

Tyskland hade den stolta Marianne slutligen, efter Bismarcks

fall, med dryga offer lyckats vinna tsarens vänskap. Allian-

sen med Ryssland var den fasta positiva punkten i Frank-

rikes utrikespolitik. Den negativa var den konstanta afvoghet

mot Tyskland, som torde varit det största hindret för Ryss-

land att under boerkriget realisera vissa interventionsplaner^

i hvilket syfte diplomatiska trefvare utsträcktes från Peters-

burg. Men Delcassé ville icke vara med om att återupplifva

den tillfälliga entente mellan Ryssland, Frankrike och Tysk-

land, som 1895 genom flottdemonstrationen mot Japan beröf-

vade detta frukterna af dess seger öfver Kina i kriget 1894

—95. Hans sträfvanden rönte gifvetvis den lifligaste upp-

muntran från Englands sida. Där hade man lärt skatta

honom redan som deputerad, då han, fastän ifrig imperialist

och flottvän, alltid varnat för en sådan läggning af Frankrikes

marinpolitik, att den kunde utmana England. Edward VII
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blef den rätte mannen att manifestera det växande samför-

ståndet med den monarkiska courtoisie, för hvilken det repu-

blikanska Frankrike var så svagt. På våren 1903 fick Paris-

polisen plötsligt mycket brådt; polisprefekten gaf order, att

alla oanständiga teckningar skulle försvinna från annonspe-

lare och skyltfönster, ty konung Edvard skulle komma till

Paris på sitt första officiella besök. Personligen tillhörde

han som bekant icke de pryda — Zola har på sitt monu-

mentala maner skildrat, hur han som ung prins af Wales
hade en téte-ä-téte med Nana i hennes af beundrare beläg-

rade klädloge — men med kungen skulle som turister följa

en väldig hop respektabla ladies and gentlemen, för hvilka

det skulle vara »shocking» att ej finna boulevarderna i mo-

raliskt afseende vara en bit bättre än Piccadilly. Kung
Edward kom och blef tilljublad som hade han varit »le

cher et grand allié» tsar Nikolaj. Besöket fick ett ly-

sande förlopp, och skåltalen om fred på jorden och män-

niskorna en god vilje gåfvo i fråga om skrymteri mon-

sieur Lépines sedlighetsnit icke efter. Ett år senare, våren

1904, var ententen mellan Frankrike och England perfekt.

Frankrike fick betäckning af Storbritannien mot Tyskland

under den tid Ryssland var inveckladt i det nyss utbrutna

kriget mot Japan, och fick löfte om Marocko, slutstenen i

dess nordafrikanska välde. England blef kvitt alla franska

anfäktelser mot protektoratet öfver Egypten och hade för

billigt pris försäkrat sig om Frankrikes framtida vänskap;

öfver Paris gick det dessutom lätt att få en brygga till

Petersburg.

Ty det återstod för den engelska statskonsten att reda ut

de många svårlösta tvistepunkterna med Ryssland. Här
berördes Sveriges intressen, och man ville hoppas, att våra

diplomater i detta fall varit särskildt lyhörda. Rysslands

expansion i Asien hotade Englands lifsintressen på flera af

imperiets mest sårbara punkter, och med särskild oro måste

man i London följa Rysslands kraftkoncentration vid den

norra infallsporten till Kina: sibiriska banans fullbordande,

Port Arthurs utbyggande, de ständiga uppskofven med Mand-
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sjuriets utrymmande, det växande antalet ryska örlogsmän

i Gula hafvet samt till sist spekulationerna på Korea. Dessa

farhågor voro emellertid i ännu högre grad Japans, och där-

med var klaven gifven till Englands politik. Ar 1902 slöts

allians mellan England och Japan, och två år senare, efter

Japans fullbordade rustningar, utbröt det rysk-japanska kri-

get. Kriget gick fullständigt efter Englands beräkning. För

England innebar alliansen med Japan ingenting annat än

att vaka öfver att Ryssland icke fick någon bundsförvant,

ty då var England förpliktadt att ingripa. Japan kunde där-

för ostördt uttömma sina krafter och framför allt fördärfva

sina finanser på att besegra ryssarna, för hvilka kriget

blott var en kolonialkampanj, hvarpå de långt ifrån insatte

hela sin militära kraft. Det vågade de icke med hänsyn

till dels det inre läget under dessa revolutionsår, dels even-

tuella förvecklingar i Europa. Och Ryssland kunde det icke

heller på grund af den enspåriga sibiriska banans begränsade

transportförmåga och de allehanda brister, fälttåget blottade

hos härväsendet. När Japan segrat tillräckligt för Englands

behof, indrog det anglosaxiska finan.skapitalet sin kredit till

Japan, som då måste sluta fred hösten 1905. Att Japan där-

vid fick afstå från en välbehöflig krigsskadeersättning, var

mycket kärkommet såväl för Förenta Staterna, hvilka hade

sina bekymmer för Californien och Filippinerna, som ock

för Frankrike, där man oroats öfver röjda japanska planer

på Indo-Kina. Icke heller Storbritannien hade något där-

emot, ty dels behöfde Australien och Kanada lugnas för

den gula imperialismen, dels borde ej heller den japanska

flottans masttoppar få växa alltför hastigt i höjden. Englands

hufvudsyfte med Japans krig: stäckandet af Rysslands expan-

sion i Ostasien, var vunnet, och hvad markisens af Lans-

downe politik så skickligt begynt, fullbordades med icke

mindre framgång af sir Edward Grey. I anslutning till gam-

mal engelsk liberal tradition hade Grey såsom oppositions-

ledare under Salisburys och Balfours kabinett städse markerat

en mycket ryssvänlig ståndpunkt; kommen till makten, lycka-

des han 1907 genom ett fördrag om Persiens uppdelning i
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intressesfärer med Ryssland neutralisera dess sträfvan mot

Indien och Persiska Golfen. Och om den tredje återstående

friktionsytan mellan England och Ryssland: det turkiska

problemet, därom torde kung Edward och tsar Nikolaj blifvit

i hufvudsak eniga vid den högpolitiska »entrevuen» i Reval

juni 1908, som följde kort efter den svenska Alandskrisens

biläggande, och som bildar en egendomlig kontrast till det

ofta hörda talet, att det skulle vara Englands förtjänst, att

den bittra kalken den gången gick ifrån oss.

Den gamla misstämningen mellan Frankrike och Italien,

som spelat sådan roll i 1880- och 90-talens europeiska poli-

tik, hade Delcassé, med verksamt understöd från England

och gynnad af en stark italiensk folkstämning, redan tidigare

bragt ur världen. Trippelalliansen blef endast med knapp

nöd förnyad 1902 och erhöll från denna tid en obotlig knäck.

Den möderne Macchiavelli in petto^ som Simplicissimus vid

den tiden lät utbrista: »Italien är ett bra lyckligt land; med
sina fiender, Österrike och Tyskland, har det trippelalliansen

och med sina vänner, Frankrike och England, la bonne en-

tente», träffade hufvudet på spiken!

Medan sålunda England på alla håll stärkte sin världs-

maktsställning, hvilade aldrig dess vaksamhet gentemot Tysk-

land, den framtida rivalen. England har därvid alltid sökt

samförstånd med Tyskland — men under den förutsättningen

:

Englands maritima supremati skulle stabiliseras. Till en

början erbjöds Tyskland att deltaga i engelsk-japanska alli-

ansen; sedermera, då ententen med Frankrike skulle veder-

vågas genom sådana inviter, valdes andra vägar. England

gick då rakt på sak och föreslog Tyskland att efter gemen-

sam öfverenskommelse begränsa flottrustningarna, hvarvid

den senast ifrågasatta styrkeproportionen mellan tyska och

engelska flottan skulle vara 10 : 16. En ny variant af samma
idé var Winston Churchills hugskott om ett sabbatsår för

flottbyggandet.
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Till alla pacifisters förtrytelse har Tyskland städse afböjt

dessa anbud. Afven i vårt land ha många menat, att detta

var enda vägen att undvika »den germanska världens pelo-

ponnesiska krig». Andra ha enbart tilltalats af Lloyd George's

folkmötesretorik öfver detta tema och därvid blott sett den

värme afrustningsvännen, men ej den bekymrade finansmini-

stern. Hade ett spörsmål kunnat lösas med goda önskningar

och ärlig vilja, så skulle förvisso spänningen mellan England

och Tyskland för längesedan varit ur världen. Ty dessa för-

utsättningar ha aldrig saknats. Icke minst i Norden har man
med lättnad konstaterat h\^arje ansats till förbättring i för-

hållandet mellan de stormakter, hvilkas hjälp vi skulle behöfva

i nödens stund. Hela vår försvarspolitik är byggd på det

antagandet, att vi i längden icke skola behöfva kämpa en-

samma mot Ryssland. Med desto större besvikelse har

man, trots tillfälliga uppgörelser i godo af vissa tvistefrågor,

sett klyftan vidgas mellan de stora frändefolken. Bitter-

heten och förebråelserna häröfver ha i oberättigad grad vändts

öfvervägande mot Tyskland, hvars ståndpunkt man ej kunnat

förstå.

Några motiv för denna må här anföras. En allians med
England skulle inneburit, att Tyskland fått spela samma
roll som prisfäktare och påtryckningsmedel i Englands tjänst

på Rysslands västra gräns som Japan i yttersta östern, och

när därigenom fiendskapen med Ryssland blifvit ohjälplig,

hade England i sin hand att med hot om öfvergång till

det isolerade Tysklands många afundsmän framtvinga de

ändringar i tyska flottbyggnadsplanerna, som var pudelns

kärna för England. I öfverensstämmelse med en enhällig

borgerlig folkmening — socialdemokraterna ha fått anledning

att grundligt revidera sina gamla åsikter — ha likaledes

Tysklands ledande statsmän inför riksdagen städse kritiserat

och afvisat de engelska förslagen om begränsning af flott-

rustningarna. Tyskland kunde icke godkänna Churchills tal

om »den tyska lyxflottan», utan ansåg denna böra blifva

stark nog att under en brydsam situation för Tyskland ut-

göra ett allvarligt hot mot engelska försök att utnyttja herra-
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väldet på hafven. Dessutom kunde aldrig ett folk som det

tyska med sin enastående utveckling godkänna ett engelskt

monopol på att vara den dominerande sjömakten i världen.

Den tyska handelsflaggan bekämpade segerrikt den engelska

på alla haf; den gamla Hansan återuppstod i Hamburgs
och Bremens moderna köpmanskap — men det i fredlig täflan

efterblifna England ville prompt ha ett servitut på den tyska

örlogsmarinen för att därmed trygga sitt försprång på detta

område.

Motsättningen mellan England och Tyskland bottnade i

en af de djupa konflikter, som förut i världshistorien fram-

kallat förödande katastrofer. Problemet kunde icke lösas med
mindre än att antingen England steg ned från sin världs-

maktsställning eller att Tyskland, som Bismarck kort före

sin död sade till Stanley Whitman, »lade kapson på hela sin

ekonomiska utveckling». Men detta kunde icke Tyskland, ty

det måste försörja sin hastigt växande befolkning (1875 42

milj., 1895 52 milj. och 19 14 68 milj. inv.) »Vi måste ex-

portera människor eller varor», hade Caprivi sagt. Tysk-

land kunde också utföra det oerhörda kraftprofvet att ned-

bringa sin utvandring, som under 1880-talet uppgick till ett

årligt medeltal af 136 000 personer, till i genomsnitt 20 000

under de sista åren (en emigrationssifFra föga högre än Sveriges).

För att föda denna befolkning inom riket måste tyska närings-

lifvet sälja produkter på utlandet samt importera råvaror och

lifsmedel. Tyskland kunde då ej i längden finna sig däri, att

England med sin öfverlägsna flotta när som helst var i stånd

att afspärra det från världshafven.

Men Tyskland behöfde ej söka sak med England. Det

kunde vänta och bida sin tid. Utvecklingen själf arbetade

för Tyskland. Dess enastående ekonomiska uppsving var

ett fredsverk och kunde förspillas genom ett krig, som för

ett land med Tysklands hotade fronter och med dess all-

männa värnplikt lätt kunde bli en katastrof. Tysklands poli-

tik gentemot England blef därför att obundet fullfölja sin

flottpolitik — med hemlig förhoppning att England skulle

upptagas af mera öfverhängande bekymmer beträffande sina
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mellanhafvanden med Frankrike och Ryssland. Detta hade

också varit Bismarcks metod; och därför hade han alltid upp-

muntrat den franska kolonialpolitiken och städse sökt bibe-

hålla vänskapen med Ryssland. Hans politik fortsattes af

Biilow, som under ifrågavarande period ledde Tysklands ut-

rikespolitik. Det var ej hans fel, att Frankrike, stärkt

genom den ryska alliansen, offrade Faschoda på revanche-

idéns altare och försonade sig med England; man kan ej

heller förebrå Biilow, att han ej visade sig vara en lika lycko-

sam medlare mellan »förbundsbröderna» Österrike och Ita-

lien, som Frankrike blef det mellan England och Ryssland.

I det längsta arbetade dock den tyska politiken på att vid-

makthålla klyftan mellan London och Petersburg. Det syn-

tes lättast kunna ske genom att främja de stora ryska pla-

nerna i Ostasien, hvilka, förutom de konflikter de medförde

för England, äfven på ett för Tyskland angenämt sätt af-

ledde Rysslands intresse för Turkiet och Balkan samt lättade

trycket från de ryska härmassorna i Polen på den tyska öst-

gränsen. Ryssland hade också träffat allehanda anstalter för

att få ryggen fri i Europa, medan det vände sitt ansikte mot
öster. Hvem kan nu undgå att finna, att detta var baktanken i

tsarens fredsaktion 1898 och den första Haagkongressen,

som hälsades med jubelskrin af alla världens pacifister, och

som säkerligen inbragt upphofsmannen Nobelfredspriset, om
det då funnits. Huruvida Nikolaj H personligen svärmade

för idén, betyder föga i detta sammanhang — det berodde

närmast på hvilken fransk »spiritist» eller hvilken undergö-

raremunk å la Rasputin, som för tillfället behärskade hofvet,

och på de suggestioner dylika personager ingåfvo höga ve-

derbörande. För den ryska utrikespolitiken torde tsarens

fredsbudskap varit ett slugt beräknadt schackdrag i dess

»désintéressement» i Europa af samma art som konventionen

med Österrike i Miirzsteg 1903 om status quo på Balkan.

Europa kunde gärna ett par år få syssla med världsfredens

och afrustningens inbjudande men något svårlösta problem,

medan det heliga Ryssland hade händerna fulla borta i Ost-

asien.
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Det officiella Tysklands välvilliga neutralitet mot Ryssland

under kriget mot Japan, dess segerönskningar för Ryssland

och andra ynnestbevis besannade för alla demokratiska kret-

sar, icke minst i Norden, och äfven för Tysklands egna radika-

ler, tillvaron af en »alliance toute morale» mellan Potsdam

och Peterhof med Habsburg som god tredje man. På dessa

håll fann man denna kombination naturlig. Den passade

fullständigt in på det schema, som man från inre partistrider

vant sig att anlägga på alla politiska företeelser. De tre

kejsardömena i öster voro »reaktionen», en ny upplaga af

den »heliga alliansen», som gemensamt värjde sig mot de

»parlamentariska» och »frisinnade» idéernas anstorm från

»väster». Att en stormakts utrikespolitik ej är beroende af

dess statsförfattning, och att dess imperialistiska sträfvanden

ej påverkas af radikal resolutionspolitik, hade verkligheten

ännu icke hunnit hamra in i hufvudena, fastän långt före

världskrigets utbrott sådana händelser som fransk-ryska allian-

sen och Englands och Rysslands delning af Persien på nytt

bestyrkte, att demokrati och despoti visserligen äro polära

motsatser inom statsrätten, men goda parhästar i utrikes-

politiken.

Biilow fick alltså finna sig i att Bebel i demokratiens

namn dundrade emot hans ryssvänliga politik; han måste

svara på diplomaternas orakelmässiga sätt. Ty han kunde icke

lägga korten på bordet inför hela världen och säga: »Förstå

icke herrarna af vänstern, att det är en lifssak för Tyskland,

att Ryssland är hårdt engageradt i Asien, ty därigenom dels

försvagas dess aktionskraft i Europa, dels vidmakthålles rivali-

teten med Storbritannien, hvilket håller det oroliga Frankrike

i schack och tillåter oss att ostörda fortsätta vårt flottbygge?

Det är ju själfklart, att därest Japan, Englands besoldade

bundsförvant, lyckas besegra Ryssland och därigenom befästa

sin stormaktsställning i Ostasien, så innebär detta icke blott

stora framtidsfaror för Kinas integritet och den »öppna dörrens

politik», hvaraf icke minst Tysklands näringslif är lifligt in-

tresseradt, utan genom stäckandet af Rysslands expansion åt

Stilla hafvet komma de panslavistiska strömningarna, för-
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stärkta af behofvet efter öppet haf, åter att blifva dominerande

inom den ryska utrikespolitiken. Denna skall då återupptaga

sina gamla mål: Turkiet och Balkan, hvilket måste leda till

konflikt med Habsburgsmonarkien, hvars oantastbarhet och

prestige äro ett sådant lifsvillkor för Tyskland, att hvarje

tysk behj artar sanningen af Bismarcks ord, som han en gång

i en kritisk stund 1876 lät säga Alexander II, att Tyskland

ej kan tillåta att Österrike besegras af Ryssland.»

>Denna Tysklands bestämda hållning i ett afgörande ögon-

blick — och vi komma vid förefallande behof att upprepa

den — imponerade å ena sidan till den grad på tsaren, att,

som Bismarck skrifver i sina memoarer, 'det krigsmoln som

tornat upp sig öfver östra Galizien, drog bort till Balkan';

å andra sidan lade det grunden till vår nära allians med
huset Habsburg. Ty i Österrike-Ungern fick man då upp

ögonen för Rysslands svekfulla politik. Ett par månader innan

Bismarck sände den kalla vattenstrålen till kejsar Alexander,

hade denne nämligen sammanträffat med Frans Josef i

Reichstadt och tillförsäkrat sig Österrike-Ungerns välvilliga

neutralitet vid ett anfall på Turkiet mot löftet om Bosnien

och Herzegowina, under förutsättning att Tyskland hölls i

ovetskap därom — ännu voro blott tio år förrunna sedan König-

grätz! Men det hindrade icke Ryssland från att samtidigt

planera ett angrepp på den gode vännen Frans Josef för

att beröfva honom Galizien, ty tsarens titel är sedan Peter

den store icke 'kejsare och själfhärskare öfver alla ryssar'

utan öfver 'alla ryssländer' och till 'ryssländerna' räknades

af gammalt 'Röd-Ryssland', bygderna kring Lemberg. Nu
skulle de under Österrikes ok försmäktande 'lillryska brö-

derna' befrias för att hugnas med samma ukas, som just

vid denna tid, 1876, och utan tvifvel i direkt samband med
dessa krigsplaner förbjöd folket i ryska Ukraina att använda

sitt modersmål i offentliga tal och skrifter. Episoden med
konventionen i Reichstadt förtjänar att omnämnas icke blott

för att karaktärisera Rysslands trolösa politik, utan äfven

för att erinra de storserbiska chauvinister, som lamentera

öfver Österrike-Ungerns 'skändliga' förfarande mot de serbiska
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länderna Bosnien och Herzegowina, och som vilja tända en

världsbrand för att bränna upp Berlinkongressens traktater,

att det var den stora slaviska modern, Ryssland, som schack-

rade bort dessa bitar af 'den sjuke mannens' sterbhus till

Österrike, medan det själf hoppades att plantera Andreas-

korset i Tsargrad med Rumänien och Bulgarien som under-

gifna vasallstater.»

»Nåväl, mina herrar», — kunde Biilow ha fortsatt — »år

1877 kunde Ryssland börja krig emot Turkiet, utan att det

berörde Tyskland. Nu är läget annorlunda. En rysk inmarsch

i Armenien skulle beröra oss lika vitalt som en kombinerad

rysk-balkanslavisk aktion mot Österrike-Ungern. Vi måste

vara beredda att då sätta in alla våra pommerska grenadjärer

till försvar för såväl Donaumonarkiens orubbade maktställning

som de tyska framtidsvärden, vi under de sista årtiondena

investerat i den islamska världen. Bagdadbanan, Goltz-paschas

militära och Marschalls diplomatiska arbete. Ryssland vet

emellertid mycket väl, att Tyskland är fredligt sinnadt, att

vi icke ha något otaldt med Ryssland, att vi resignera inför

våra stamförvanters Öde i Östersjöprovinserna och ställa oss

lomhörda inför den tyskhets, som bedrifvits i vissa ryska

pressorgan, alltsedan Bismarck gjordes till syndabock för

Rysslands fiasko på Berlinkongressen, och som småningom

uppammar ett nationalhat mot allt tyskt i Ryssland. Men
Ryssland vet också, att om det slår in på eröfrarstråt, det

skall finna Tyskland på sin väg. Det misströstar om att

ensamt kunna öfverväldiga oss. Därför skall det söka bunds-

förvanter — och det skall finna dem 1 Då slår vår ödestimma.

Det är denna nattmara — 'le cauchemar des coalitions' —
som plågade den store Fredrik, då han såg furst Kaunitz

spinna sina nät om hans lilla Preussen, som förorsakade

Bismarck, enligt egen bekännelse, många sömnlösa nätter,

och som nu marterar tyska statsmän. Ar det nu klart,

hvarför Tyskland måste önska Ryssland framgång i Ostasien

— och hvarför vi måste rusta?»

Biilow kunde ha tillagt: »Naturligtvis ha vi äfven positiva

skäl att bibehålla de bästa förbindelser med det mäktiga
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Ryssland. Det är en oerhördt gifvande marknad för vår

industri, det levererar hundratusentals säsongarbetare till de

ostelbiska storgodsen och nästan lika många turister och

badgäster till våra städer och kurorter — vi förtjäna helt

enkelt enormt med pengar på och i Ryssland. Därtill komma
vissa imponderabilier, såsom den sekellånga vänskapen mellan

de besläktade härskarhusen, hvilken tradition gamle kejsar

Wilhelm på dödsbädden uppmanade sonsonen att trofast

vårda, och den monarkiska soHdaritetskänsla, som i alla radi-

kala rörelser ser en gemensam fiende. Ty Tyska rikets makt

och välfärd kan endast skyddas af den 'rocher de bronze',

som en stark stat erbjuder. Och det revolutionära Ryssland,

af hvilket den yttersta vänstern hoppas och väntar så myc-

ket? Jag får säga, att man måste själf vara 'Schnorrer und

Verschwörer' och heta Mandelstam eller Silberstein för att

tro på den ryska 'sociala republiken'! Sanningen är, att

demokratiseras Ryssland, då blir det äktryska, liberala Moskva

farligare för grannländerna än det nu regerande byråkratiska

Petersburg. Den tyska diplomatien har på andra håll fatt

erfara, hur riskabel den 'radikala folkstämningspolitiken är

t. ex. för Italien och trippelalliansens framtid.»

Så kunde dåvarande grefve Biilow ha talat i tyska riks-

dagen någon gång under vintern 1904—05 — om han velat

skada sin egen politik. Han behöfde det ej, ty hvarje tän-

kande tysk förstod sitt fosterlands utrikespolitiska läge, och

därom ordades hvarje år i massor af böcker och artiklar.

Afven de ljusare hufvudena bland socialdemokraterna begrepo

det och gjorde säkerligen många medgifvanden under riks-

dagsutskottens slutna förhandlingar. Men i plenum, inför

galleriet, deklamerades i den kända folkmötesstilen om hur

regeringens förkastliga utrikespolitik härrörde från samma
håll som dess reaktionära inrikesstyre: kapitalismens klass-

välde, hvars Pandora-ask härbärgerade imperialismen, rust-

ningarna och kriget. Rikskansleren bemötte dessa agitations-

tal med den officiella lögnens välfriserade fraser om det goda

förhållandet till främmande makter, där sanningen skulle

skymta fram ur vissa vändningar eller utlyssnas ur stämmans
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skiftningar, hvilka petitesser den europeiska pressen efteråt

diskuterade i veckotal.

Då var det icke heller så godt för oss häruppe i Norden att

komma underfund med det verkliga världsläget omkring år

1905, sådant det, i retrospektiv belysning från världsbranden,

skildrats på förestående sidor. Vår utrikespolitik var sekundär,

d. v. s. afhängig af stormaktspolitikens gestaltning, hvari vi

passivt hade att finna oss med neutralitetsförklaring som ultima

ratio — till en själfständig politik, som positivt sökte skapa för

oss gynnsamma lägen, fattades nationell instinkt och tradition.

Men sådan politik blir sekunda i samma mån världsläget fel-

bedömes. Och därutinnan brast det åtskilligt hos oss. Hur

jublades det inte öfver den japanske »riddarens väg» från

seger till seger, och hvilka förhoppningar fästes icke om
Finlands befrielse och vår framtida trygghet vid den ryska

revolutionen! Den tyska realpolitiken föreföll i jämförelse

därmed krass och osympatisk — men hvem såg längst?

Öfverhufvud saknade man i vårt land känsla för att fr. o. m.

vintern 1904—05 storpolitikens oväderscentrum började lägra

sig öfver Västeuropa — trots tyfonen öfver Japanska sjön.

Situationens förändring kan med få ord karakteriseras sålunda:

England ändrade taktik mot Tyskland. Alliansanbudens och

afvaktans dagar voro förbi ; de aggressiva metoderna började

tillgripas. Dessa bestodo dels i flottrustningar, dels i den be-

gynnande »inringningspolitiken» mot Tyskland. Sålunda

sträcktes kölen till den första Dreadnought, och hufvudstyr-

kan af Englands flotta koncentrerades till Nordsjön med de

vidtutseende följder, som ofvan skildrats. Dessa åtgärder

ackompanjerades af ett sensationellt tal af dåvarande förste

amiralitetslorden Arthur Lee, som frankt sade ifrån, att en

morgon skulle kanske Tyskland vakna utan flotta. Kung
Edward blef som bekant inringningspolitikens »manager».

Man kan taga för gifvet, att hans intresse sträckte sig äfven

till små stater med visst sjöstrategiskt läge, och norska rege-
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ringen behöfde säkerligen icke sändt en sådan celeber upp-

täcktsresande som Nansen såsom hemligt ombud till London
för att uppdaga, att där fanns lifligt intresse, både politiskt,

och sedermera dynastiskt, för Norges sak. I stundande kon-

flikter kunde England säkerligen af olika, lätt insedda anled-

ningar påräkna välvilligare neutralitet och större foglighet

från en oberoende norsk utrikesledning än från de Förenade

rikenas, och detta var icke utan värde beträffande ett land,

vid hvars kuster man enligt Oscar II:s utsago till Yngvar

Nielsen väntade sig framtidens Trafalgar. Det nuvarande

kriget visar, att England räknat rätt — det är blott Trafal-

gar, som hittills uteblifvit. Hvilka trådar som spunnos mel-

lan hofvet i St. James och Kristiania är ej godt att säga. Björn-

sons bref till Peterburgskija Vjädomosti, dem ingen svensk

nu kan läsa utan att flyga i flintor, hade blottat tidi-

gare trefvare i den vägen. Ty i motsats till Waldeck-Rous-

seau ville kung Edward åstadkomma rätt stora förändringar

i Europa. Men om man därför kan reducera unionsbrottet

till en så enkel fabel, som att det trycktes på en knapp i

London, och så tappade kung Oscar sin norska krona i Stock-

holm, må vara osagdt. I hvarje fall valde norrmännen tidpunk-

ten för unionsbrottet med påfallande internationell omsorg.

Den 7 juni 1905 inträffade jämnt så långt efter Tsuschima,

att katastrofens betydelse för ryssarna hunnit öfverskådas,

och dagen efter Delcassés fall (6 juni) i franska deputerade-

kammaren, som den gången bröt udden af den tillspetsade

Marockokonflikten. Utan farhågor för ett, som man trodde,

för åratal lamslaget Ryssland och i hopp om ostördt lugn

i Europa kunde man ägna sig åt unionens upplösning.

En orolig sommar följde. Tyska flottan hade bHfvit herre

i Östersjön och demonstrerade också detta genom en kryssning

längs svenska kusten under juli. I Danmark började man
bli kuslig till mods; Georg Brändes skref, att det bästa för

Danmark vore att bli en engelsk dependency^ och danska

pressen klagade öfver att Tyskland tydligen sträfvade att

förvandla Östersjön till ett mare clausum. England fann då

lämpligt att i september låta en eskader lugna Danmark med
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ett besök, som äfven utsträcktes till tyska östersjöhamnar. På
hemvägen angjordes Esbjerg, hvilket i Tyskland tolkades som

bekräftelse på ryktet, att England lofvat Delcassé att i hän-

delse af Marockokonfliktens utmynnande i ett krig med Tysk-

land därstädes landsätta 100,000 man, som skulle marschera

vidare mot Kielkanalen.

Hvar engelska flottan fanns under Karlstadsdagarnas spän-

ning, då amiral Dyrssen låg klar att forcera Kristianiafjorden,

vet man ej. Att danska fartyg skaffade sig sysselsätt-

ning i Kattegatt, är däremot ett faktum. Dess bättre för-

skonades Sverige från att med ett olycksaligt krig ytterligare

söndra det som naturen förenat, men folkens dårskap och

lojhet förspillt. Smäleken blef därför icke mindre. För

många svenskar tedde sig 1905 som början till slutet. Under

Europas medömkan hade vi låtit fädernas och våra egna miss-

gärningar mot unionsidén fullkomnas och bandet brista mel-

lan brödrafolken, allt under det ententer och allianser ute i

världen knötos allt fastare i bidan på en kommande påfrest-

ning. Statssystemet utvecklades i imperialismens, den poli-

tiska stordriftens tecken. Men vi småfolk uppe i Norden

söndrade oss mot oss själfva. För Sverige innebar detta en

återgång till 1809 års farliga isolering. Vi hade misslyckats

både i öster och väster, och vår arffiende hade hunnit

blifva än mäktigare. Karl StaafF kunde icke heller underlåta

att i ett bekant uttalande till statsrådsprotokollet i jan. 1906

framhålla Sveriges vanskliga läge och de kraf det ställde

på oss i militärt hänseende.

Eljest tog vänstern skilsmässan med Norge mycket lätt.

På sina håll hade man visserligen på formalistiskt svenskt

maner förargats öfver »sättet». Men den fredliga lösningen

af konflikten blef dock hufvudsaken. Betecknande för den ideo-

logiska uppfattningen är, att för vänstern kändes det norska

afffallet från republikanismen som en lisa för dess dock lind-

rigf kantstötta svenska nationalitetskänsla. Det norska »före-

gångsfolket» ramlade ned från den piedestal, man själf lyft

upp det på. Branting berömde sålunda Heidenstams bekanta

straffsång »öfver de norska republikaner som förspilla fram-
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Stegselementens sympatier världen rundt för att jaga efter

en 'egen norsk konge' under skydd af dynastiska förbindel-

ser med England». Den nu bortglömda dikten förtjänar att

här anföras som tidsdokument:

Det går ett sorl öfver fjäll och dal:

»I morgon, bönder, är kungaval

Då gäller det att rösta och skria I

Vi behöfva en kung för tio år,

en nordmannakung, som klokt förstår

att taga sin hatt, när klockan slår,

och sedan lämna oss fria.

Där felas tofsen på riksens pung
och vingen på riksens kvarn;

vi behöfva för tio år en kung
och en lag, att han ej far ha barn.

Och är den purpurn allt för ny,

utan rispor af bragd och dåd,

men köpt i går i Sörensens by,

så är det ändå en purpurvåd.

Vår granne gjorde oss vägen tung,

nu bönder, vi kora en hämnarekung 1

»

Så talar på färd till folkets ting

den grånade höfdingaflocken

och börjar att buga och buga i ring

likt hofmän med band på rocken.

Den äldste gömmer i manteln tyst

sin ungdoms straffdikt »Kongen»
och rullar, sedan en flik han kysst,

sitt röda baner om stången.

Så res dig, Sverige, du, som satt

åt mörka tankar lämnad:

där stupar en höfdingaflock i natt,

den sjunde juni är hämnad I

Denna viktiga statshandling, hvarmed Norge ville skaffa

sig en återförsäkring för stundande vargatider, sålunda reali-

serande Brändes' ideal om ett engelskt dependency, sågs i

Sverige ur så att säga litteraturhistorisk synpunkt. Så ohjälp-

ligt hade den politiska lyriken gått oss i blodet.

Ej under då att de skickelsedigra åren 1906 och 1907

gingo oss tämligen spårlöst förbi. På Algeciraskonferensen
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våren 1906 var eljest den koalition färdig, som nu bekämpar
o

centralmakterna. Ar 1908 fick Sverige spåra Rysslands väx-

ande aktivitet i väster genom Ålandsfrågan, samtidigt som
Finlands korta frihetsvår tog ett brådt slut. Den gången be-

stod Sverige sitt prof med heder, icke minst tack vare Hj.

Brantings beslutsamma och fosterländska hållning. Tyskland

fick där visa, hvad dess nya ställning i Östersjön betydde för

Sverige. Öfverhufvud började Tyskland, i den mån Europas

horisont förmörkades, att utrikespolitiskt skänka Sverige

allt större beaktande. Sålunda inrättades en särskild mili-

tärattaché för Skandinavien med säte i Stockholm. Hvad

det officiella Tyskland tyckte om ministären Staafif och sär-

skildt dess försvarspolitik, är ej offentligen bekant, men kan

kanske anas. I hvarje fall väckte dess afgång och de i sam-

band därmed stående händelserna stort uppseende i hela

Tyskland, och de ryska spionerierna i Sverige ansågos vara

det ur tysk synpunkt betydelsefullaste, som inträffade under

år 19 1 3, ty det blottade ryska planer mot Sverige, som

omöjligen kunde lämna Tyskland oberördt. Hvad Kungl.

Maj:ts dåvarande regering hade för åsikt i saken, fick man
ej veta. Att den utlofvade försvarsreformen ej skulle stå i

något organiskt samband med vår enda möjliga utrikespo-

litik, utan uteslutande grundas på parlamentariska voterings-

kalkyler, var emellertid klart. Med förtrytelse afvisades hvarje

tanke på att vårt försvar i förstärkt skick skulle kunna lyfta

oss upp i den rangklass af stater, hvilka ej behöfva göra en

dygd af nödvändigheten och kalla sin vanmakt neutralitet,

hvilkas styrka gör dem »alliansfähig», som ordet lär ha fallit

i vissa diplomatiska pourparlers.

Historiens ironi ställde emellertid så till, att krig rasade

i Europa under nästan hela ministären Staaffs tillvaro. Under

tiden gingo här underliga rykten om dess utrikespolitiska

orientering. Formellt afvek utrikesministern icke från äm-

betets traditioner, hvilka ålägga innehafvaren att åtminstone en

gång under en valperiod hålla ett riksdagstal om neutraliteten.

Den liberale utrikesexcellensen lät naturligtvis icke det till-

fället gå sig ur händerna; han talade con amore om neutra-
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liteten, hvars värde för Belgien han tydligen lärt sig upp-

skatta som vår minister i Briissel. De applåderande riks-

dagsmännen af vänstern stärktes i sin tillförsikt, att neutra-

liteten just var den bekväma hufvudkudde, som svenska

folket behöfde för att fortsätta sin utrikespolitiska sömn. Vid

ett föregående tillfälle hade utrikesministern vunnit erkän-

nande för sin skarpsinnighet att finna den fredliga lösningen

af 191 1 års hotande Marockokonflikt snarare vara ett bevis

mot än för världsfredens skörhet! Och farhågorna förstum-

mades ej. De motsades icke heller däraf, att den ryske

ministern Savinskij i Stockholm offentligt förklarade, att han

ansåg utrikesministern grefve Ehrensvärd vara en mycket

skicklig man. Det är möjligt. För oss andra återstår emel-

lertid som enda minnesmärke öfver hans politik det Svärds-

ordens stora kors, hvilket sommaren 19 12 vid det beryktade

mötet med tsaren i »ryska» skärgården förlänades general-

guvernören öfver Finland Frans Albert Seyn.

Betydelsen för Sverige af tyska flottans herravälde i Öster-

sjön har förut framhållits. Hvad som i sådant afseende

under fred endast teoretiskt kan härledas, bUr under krig

med desto större makt och klarhet uppenbaradt. Så äfven här.

Det äger därför sitt intresse att rent principiellt, med ut-

gångspunkt från Tysklands maritima supremati i Östersjön,

som nu är ett mare clausum, skärskåda de olika konsekven-

serna däraf dels för vårt lands allmänna strategiska läge, un-

der förutsättning att den enda fara som hotar oss, nämligen

ett ryskt öfverfall, skulle komma till stånd, dels för vår even-

tuella öfvergång i centralmakternas läger, hvilket skulle blifva

en gifven följd af en konflikt med Ryssland.

Hvad har då till en början sjökriget i Östersjön haft för

resultat?

Det måste anses vara konstateradt, att redan under kri-

gets tidigare skeden den ryska flottan visat mycket ringa

effektivitet — den höll sig så godt som uteslutande på de-
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fensiven innanför mineringarna vid Finska Vikens mynning.

Tyska flottans till Östersjön afdelade, jämförelsevis svaga

stridskrafter gjorde hvad de behagade. Under den ovan-

ligt stränga vintern har ryska flottan varit ännu mindre

aktiv; den har helt enkelt låtit frysa in sig i sin egen ör-

logshamn. Sedan isen numera försvunnit, har man emel-

lertid icke kunnat skönja någon ändring i den ryska sjö-

strategien. Visserligen torde en del under byggnad varande

fartyg hunnit blifva färdiga, men detta är äfven förhållandet

i Tyskland, hvadan styrkeförhållandena icke i nämnvärd grad

rubbats. Tack vare sin så utomordentligt nyttiga Kaiser-

Wilhelm-kanal har Tyskland möjlighet att på mycket kort

tid sätta in sina sjöstridskrafter i spelet, hvar de behöfvas.

Till den tyska Nordsjökusten våga sig de engelska fartygen

icke fram. Intet hindrar därför Tyskland från att, om opera-

tionerna i och omkring Östersjön skulle vinna i betydelse,

för längre eller kortare tid samla en öfverväldigande makt

därstädes.

Betydelsen häraf för vårt vidkommande kan knappast öf-

verskattas.

Utan hjälp från tysk sida måste vi, därest vi af någon

anledning tvingas med i kriget, på grund af egen flottas

svaghet räkna med fientliga landstigningar längs större delen

af vår kust. Följderna häraf synas kunna blifva ytterst be-

tänkliga för våra jämförelsevis fåtaliga landtruppers gruppering

och för deras utsikter att kunna upptaga strid under för dem
gynnsamma förhållanden. Kunna vi åter räkna på tyska

flottans hjälp, försvinner landstigningsfaran, hela den ömtå-

liga ost- och sydkusten blir tryggad, armén kan koncentre-

ras mot norr och blir därigenom ställd inför en uppgift, som
icke bör vara omöjlig att lösa, nämligen försvaret af land-

gränsen. Denna äger nämligen en för våra förhållanden rim-

lig frontutsträckning, hvartill kommer dels att den äger stö-

det af Bodenfästningen, dels att den erbjuder naturliga taktiskt

lämpliga försvarsställningar utmed de långa floderna, hvilkas

värde som stöd åt ett segt försvar blifvit upprepade gånger

kraftigt belyst i det pågående kriget.
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Skulle Ryssland under sådana omständigheter vedervåga

ett anfall mot oss, hade vi mycket goda utsikter att afslå

det — utsikter, hvilka eljest aldrig kunna erhållas, med
mindre vår flotta starkt utvecklas.

Men det troliga är, att någon rysk offensiv under dessa

förhållanden icke alls kommer att igångsättas. En invasion

öfver Östersjön är icke tänkbar, och det är mycket osanno-

likt, att Ryssland under Hindenburgs och HötzendorfFs press

kan frigöra ett så stort antal armékårer, som erfordras för ett

infall i norra Sverige. Nej, om vi nu skulle komma med i

kriget, blir det i stället Ryssland, som utsattes för faran af

anfall såväl öfver Torneå som utefter hela den långa kusten

af Bottniska viken och Östersjön. Tack vare den tyska

flottan kunna våra trupper — liksom förr i världen — land-

sättas i Finland eller Östersjöprovinserna för att dirigeras

antingen till intim samverkan med centralmakternas östhärar

på Tysklands vänstra flygel i Kurland-Polen eller till själf-

ständiga uppgifter i de transbaltiska länder, som fordom

lydt under den svenska kronan. Och de svenska trupperna

kunna därvid säkerligen, i likhet med österrikarna, räkna på

ett kraftigt understöd af krigsvana tyska formationer. För

att trygga sig mot ett sådant anfall skulle Ryssland behöfva

ställa upp betydande landstridskrafter såväl norr som söder

om Finska Viken, hvilket åter skulle innebära ett väsentligt

och kanske ödesdigert försvagande af krafterna på den nu-

varande hufvudkrigsskådeplatsen i Polen och Galizien.

Det säger sig själft, att under nu tänkta förhållanden ost-

och sydkusterna vore fullständigt trygga mot angrepp jämväl

från engelsk sida, liksom västkusten vore undandragen alla

ryska angrepp. På sistnämnda kust hotar däremot en fara

från Rysslands allierade — den engelska flottan. Under det

att nämligen företag emot Sverige af engelska landtrupper

knappast äro tänkbara, kunna de engelska örlogsfartygen

rikta ett angrepp mot det befästade Göteborg, som ju inga-

lunda kan mäta sig med Dardanellerna i styrka. Vidare

skulle England säkerligen icke draga i betänkande att an-

falla äfven vissa af de obefästade kustorterna på västkusten,
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ty folkrätten — i den mån den ännu betyder någonting —
medgifver bombardering af alla orter, där byggnader eller

andra anordningar finnas, som kunna tjäna landt- eller sjö-

militära ändamål. Uppenbar fara hotar alltså västkusten —
om engelsmännen skulle få bombardera i fred. Men härunder

måste de stora fartygen löpa in genom Skagerack, nalkas

kusten samt uppehålla sig därstädes en längre tid stillalig-

gande eller under gång med låg fart. De erbjuda därunder

goda tillfällen till angrepp från svenska och tyska under-

vattensbåtar. Med en dylik fara räknade man icke, då an-

greppet på Dardanellerna planlades, eftersom inga undervat-

tensbåtar funnos där. Och därest angreppet måste uppgifvas,

lärer ingen vilja förneka, att den mest bidragande orsaken

härtill får sökas i undervattensbåtarnas dramatiska insats

äfven i dessa farvatten.

Det föreligger därför knappast anledning att befara, att

den svenska västkusten kommer att oroas i nämnvärdt högre

grad än den tyska Nordsjökusten, hvilken som bekant hit-

tills blifvit helt och hållet lämnad i fred. Farorna för an-

griparen äro visserligen större vid den sistnämnda, men tack

vare undervattensbåtarna dock tillräckligt afskräckande på
vår egen kust.

Betydelsen af att ett med oss förbundet Tyskland be-

härskar Östersjön höjes än mera, då man tager med i räk-

ningen, att därigenom våra merkantila och strategiska för-

bindelser böra kunna upprätthållas. Det är ju påtagligt, att

handelstrafiken mellan Sverige och England, som går öfver

Nordsjön, kan störas af Tyskland i vida högre grad, än den

öfver Östersjön lagda sjöfarten mellan Sverige och Tyskland

kan oroas af England. Och på enahanda sätt kan Tyskland

mycket verksammare förhindra en svensk-rysk transitotrafik

till sjöss, än Ryssland förmår ingripa mot en motsvarande

svensk-tysk. Anslutna till grannen i söder, kunna vi sålunda

med trygghet komplettera våra behof af krigsmateriel ur

Tysklands snart sagdt outtömliga förråd, och alla de då

förbundna ländernas tillgångar och behof af olika slags lifs-

medel samt af industriella råmaterial och fabrikat kunna ut-
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jämnas, likasom nu är förhållandet inom Tyskland-Österrike-

Ungern.

Mäktar sålunda Tyskland under nu pågående krig kraftigt

stödja oss mot Ryssland, så blifver den tyska hjälpen gif-

vetvis ännu verkningsfullare uti ett i öfrigt fredligt Europa.

Då kan Tyskland nämligen koncentrera den öfverväldigande

delen af sin härsmakt till lands mot Ryssland i stället för

såsom nu praktiskt taget blott halfva, och i Östersjön blir

dess öfvermakt ännu mera utpräglad än nu.

Äfven om den för tillfället rådande maktkonstellationen i

Europa frånses, föranleder sålunda det militärgeografiska läget

i förening med Tysklands allmänna militära styrka och sär-

skildt dess herravälde i Östersjön, att detta land är i stånd

att skydda oss mot ett ryskt öfverfall i ojämförligt högre

grad än England. Och af samma anledningar torde det

också med lätthet kunna påvisas, att ett af oss utmanadt

Tyskland är i stånd att kufva oss snabbare och grundligare

än vare sig England eller Ryssland eller båda i förening.

Har då Tyskland något intresse af att skydda oss mot det

ryska damoklessvärdet?

Hvarje förstärkning af centralmakternas stridskrafter under

det nu pågående kriget är naturligtvis synnerligen välkom-

men för Tyskland. Ett svenskt ingripande till förmån för

Tyskland måste skattas minst lika värdefullt som ett rumä-

niskt. Den svenska krigsmaktens goda egenskaper äro högt

uppskattade söder om Östersjön, hvarifrån starka loford esom-

oftast höras öfver såväl arméns som flottans prestationer

under olika manövrer, särskildt då de jämföras med den

knappa utbildningstiden och den svaga materielen. Våra

linjetrupper skulle betraktas som en kärkommen förstärkning

af de för fältoperationer disponibla styrkorna, och vår kust-

flotta skulle skänka tyskarna en särskildt behöflig hjälp i de

finska skärgårdsfarvattnen. De svenska stridskrafternas värde

ligger äfven däruti, att de, i motsats till Balkanfolkens, kunna

insättas i spelet på de strategiskt mest betydelsefulla delarna
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af det vidsträckta ryska riket. Sverige såsom Tysklands

bundsförvant skulle vidare innebära ett ytterligare åtdragande

af järnringen kring Rysslands utrikeshandel, och hvarje

smygtrafik mellan England och Ryssland skulle jämväl däri-

genom stoppas. Det är icke uteslutet, att Tyskland i viss

mån öfverskattat den hjälp, som kunnat lämnas från Turkiets

och kanske äfven från Österrikes sida. Så mycket mera

värdefullt blefve då tillskottet norrifrån.

En framtida rysk anryckning mot Narvik kan däremot icke

gärna anses riktad mot Tyskland. Militärt sedt torde det

vara denna makt minst sagdt likgiltigt, om vid världskrigets

slut Nordskandinavien befinner sig i svensk-norsk eller i rysk

ägo. Någon nämnvärd omgruppering af de ryska landtstrids-

krafterna vid Tysklands gränser kan icke gärna föranledas

däraf. Anläggandet af en örlogshamn i Nord-Norge och sta-

tionerandet af en flotta därstädes är gifvctvis strategiskt sedt

mindre obehagligt för Tyskland än för England och skulle

följaktligen icke ses med alltför oblida ögon af det förra.

Detta så mycket mera som följden däraf nödvändigtvis måste

blifva ett försvagande af de Tyskland mera närbelägna strids-

krafterna i Östersjön och en ytterligare splittring af den ryska

sjömakten till stor fördel för Tyskland, som äger möjlighet

att koncentrera sig mot endera delen däraf. Ur handelns

synpunkt kan Tysklands intresse att stänga in Ryssland

omöjligt vara större än Englands. Eventuella tyska aktie-

ägare i de norrbottniska malmfälten lära slutligen kunna på-

räkna sina utdelningar oberoende af om fälten befinna sig i

svensk eller rysk ägo, helst som någon förminskning i bryt-

ningen och därmed i inkomsterna icke torde vara att befara

i det senare fallet, snarare tvärtom.

Det är sålunda ledsamt, men ofrånkomligt, att Tyskland

saknar intressen af vital betydelse att bevaka i Nordskan-

dinavien — och blankare härom hafva icke saknats från

tysk sida. Att begära af den tyska välviljan, att den blott

af hänsyn till stamfrändskapen skulle slå sig till ett politiskt

likgiltigt Sveriges riddare vore väl ändock för mycket, sär-

skildt som Tyskland säkerligen icke dragit det längsta strået
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af vår nuvarande neutralitetspolitik. Tyskland kan få både

moralisk rätt och praktisk anledning att framdeles besvara det

svenska »non possumus» med samma ord, då tiden randas

för fredsunderhandlingar och kompensationsfrågorna på allvar

komma att dryftas. Medan kriget ännu rasar, har däremot

Tyskland samma intresse af status quo i Norrland, som Ryss-

land och till en del äfven England, enligt hvad ofvan visats,

har af motsatsen.

Den politiska slutsatsen af dessa strategiska premisser kan

blott blifva den, att Sverige genom sin anslutning i en eller

annan form till centralmakterna skulle på ett afgörande sätt

kunna påverka världskrigets utgång. Ty freden skulle komma
både snabbare och blifva mera betryggande i den mån cen-

tralmakterna förstärkas. Eller tror man verkligen, att det

sätt, hvarpå t. ex. Mindre Asien utskiftas i enlighet med en-

tentens segerprogram, hvarvid hvarje medlem skulle få sin skä-

ligen godtyckligt tillmätta andel, innebär en garanti för lång-

varig fred ? Eller att ett segrande Ryssland skall stilla sin aptit

på nya eröfringar? Nej, skall kriget kunna bortorganiseras

ur det europeiska statssystemet, då måste det bli system också

i fredsuppgörelsen och framför allt måste nutidens storturk,

moskoviten, hvars horder äfven denna gång hotat västerlan-

dets utpost mot öster, kejsarstaden vid Donau, hänvisas till sina

stora kulturuppgifter i österled. Som Europas skyddsvärn mot

öster böra därefter ett fritt Finland, Svärdsriddarordens Baltien,

Johan Sobieskys Polen och Ivan Mazeppas Ukraina åter-

upprättas. En sådan fred skulle bli grundvalen för ett oer-

hördt uppsving för östra och norra Europa, och därmed

skulle Moskva och storryssarna återfå den ställning inom den

slaviska folkvärlden, som etnografi och geografi anvisa dem.

Finns det någon svensk, som låtit fantasi och tanke tränga

in i vår historia, hvilken ej känner blodet bulta vid sin tin-

ning inför dessa utsikter? Att knyta an vid Gustaf Adolfs

lifsverk, att se de idéer nytändas, som släcktes den blodiga

juninatten vid Poltava, att godtgöra själfuppgifvelsen i Fred-

rikshamn hundra år senare — och att tio år efter unionsbrottet

visa våra nordiska bröder, att Sverige vill göra bot för all
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svaghet i det förflutna och inviga sig till de framtidsvärf, som

vänta det i Skandinavien. Aro icke dessa uppgifter värda offer ?

Våra förfäder bragte dem, som voro tyngre.

Aro dessa mål för svensk utrikespolitik blott falska per-

spektiv eller rent af djäfvulens bländverk? Nej, tyvärr, kan

man säga; i så fall vore nämligen vårt utrikespolitiska läge

icke så farligt, som det faktiskt är. Af vår stugsittarepolitik

ha vi åtskilligt att frukta; af handling mycket att vinna.

I Tyskland kämpa tvenne meningar om den rätta rikt-

ningen af utrikespolitiken. Detta spörjs på många sätt, icke

minst i tidningspressen. Det ena lägret, som af naturliga

skäl synes omfatta vänsterns hufvudmassa, vill se krigsmålet

i Rysslands krossande och åstadkommandet af ett drägligt

modus vivendi med västmakterna, dock först efter bety-

dande koloniala och pekuniära kompensationer. Det andra

partiet, som bland sig räknar Preussens mäktiga konservativa,

betraktar England som »Hauptfeind» och tyckes eftersträfva

en separatfred med Ryssland på basis af status quo ante;

Galizien kunde i nödfall kvittas emot de besatta delarna af

ryska Polen, och härjningarna i Ostpreussen skulle ryssarna fa

betala med en för centralmakterna förmånlig handelstraktat;

Österrike må till äfventyrs söka sig ersättning på Balkan.

Detta program starkes genom det intensiva hat mot England,

som genomglödgar det tyska folket; äfvensom af det argumen-

tet, att Ryssland sannolikt är den makt, som först blir tvungen

att gifva upp den förödande kampen. När det kommit så

långt, äro de rysl<ca statsmännen tillräckligt sluga för att

räkna ut, att en separatfred blir dem billigare än om de

skulle få sina trasor med i den stora fredsbyken.

Den tyska regeringens ståndpunkt är ej bekant; den finner

dessutom den militära ställningen ännu ej vara sådan, att

fredslinjer böra diskuteras. Men den tyska utrikespolitikens

traditioner, sådana de framställts på förestående sidor: att be-

trakta förhållandet till Ryssland såsom sekundärt, jämfördt

med politiken emot England, inverka gifvetvis på de ledande

statsmännen, fastän man å andra sidan gärna vill tro, att

Rysslands svekfulla förfarande vid krigsutbrottet afkylt det
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gamla Hohenzollersvärmeriet för tsaren, samt att krigets

förlopp inbränt den erfarenheten hos tyskarna, att Ryssland

är deras i militärt hänseende farligaste granne.

En separatfred är emellertid icke utesluten. Då löper Sverige

en oerhörd risk. Tilsitfreden 1807 kostade oss Finland och

Danmark dess flotta. En hemlig klausul i en sådan separat-

fred kan berättiga Ryssland att taga skadan igen i nordväst.

Det är nämligen troligt, att de ryska vederbörande ej skola

våga hemförlofva sina arméer utan att kunna inför allt folket

peka på åtminstone någon direkt vinst af detta krig, som

börjats med så högt spända förväntningar och som kraft så

fruktansvärda offer. Sin bundsförvant Turkiet komma natur-

ligtvis icke centralmakterna att lämna i sticket. Besvärade

genom Italiens ingripande och i behof af befrielse från det

ryska trycket, komma de kanske i stället att prisgifva vissa

neutrala. Och då kan profetian i slutet af den märkliga

broschyren -^Huru vi förlorade Norrlands gå i fullbordan,

sedan dess förutsägelser beträffande själfva världskrigets ut-

brott och förlopp blifvit i hufvudsak bekräftade. En före-

vändning kan Ryssland lätt finna. Det är väl icke för ro

skull eller af enbart vetenskapligt intresse, som ryska lega-

tionen i Stockholm under kriget låtit genomforska vårt riks-

arkivs samlingar af aktstycken rörande de Förenade rikenas

förhållande till Ryssland under förra hälften af 1800-talet.

Att vårt öde är besegladt i ensam kamp utan Tysklands

hjälp mot Rysslands stridsvana härar, framgår tydligt nog af

den granskning afvårt militära läge, som ofvan verkställts. Trots

alla föregående svenska bedyranden om ryssarnes bristande

anfallskraft hafva de under kriget visat sig mäktiga både väl

planlagda och energiskt genomförda offensivrörelser i stor

skala. Och naturligtvis skola de finna ofrivilliga hjälpare i de

svenska politiker, hvilka, nu som 1809, vilja göra gällande, att

»den allmänna rösten» är obenägen för ett försvar till det yt-

tersta. Och nog skulle det finnas röster, som i stället för svärd-

slag manade att »inom Sveriges gräns eröfra Norrland åter*.

Ty poetisk utsmyckning har städse beståtts våra nederlags

minnen och därför ha de blifvit lika populära som Fänrik Stål.
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En sådan situation vore helt enkelt förtviflad för Sverige.

Och dock kan det blifva den bittra draggen, då vi efter alla

andra lidna förödmjukelser nått botten af vår neutralitets-

politik.

Med moralisk indignation öfver det stambesläktade Tysk-

lands förräderi vore då ej mycket bevändt. Ty programmet:

neutralitet till hvarje pris innebär i grunden ingenting annat än

den sämre, passiva delen af den sacro egoismo, hvarmed Salandra

vill bemantla Italiens expansionsbegär. Och Tyskland skulle

med så mycket större lugn kunna åhöra våra förebråelser, som
Sverige, efter ett nederlag mot Ryssland, om det vill fort-

sätta att lefva, icke hade annat val än en allians med Tysk-

land — men en sådan, där vi icke kunna uppsätta några

som helst villkor för vår anslutning.

Ingen svensk kan blunda för den fara en dylik separat-

fred mellan Ryssland och centralmakterna kan innebära.

Den kan icke besvärjas med trollformeln: »England skall icke

tillåta», hvars ringa kraft och verkan uppvisats på annat

ställe i denna skrift. Liknande risker löpa vi också i händelse af

en allmännare fredsuppgörelse, däri de utanförstående bruka

fa betala fiolerna. Vår svaga neutrahtetspolitik har inga-

lunda, som allmänt förmenas, förminskat den fara att ryckas

med i krigshvirfveln, hvari vi sväfva sedan krisens utbrott;

den blott försämrar våra chanser vid slutspurten. Det sägs

visserligen, att vi skola mobilisera, då uppgörelsen börjar

skönjas, och att vi skola göra vissa kraf gällande. Men då

det kommit därhän, kan det gynnsamma ögonblicket vara

försuttet. Att sätta sig i efterhand kan vara klokt, då man
har trumf på hand. Men vi äro hvarken så starka eller åt-

njuta sådan respekt, att vi ensamma eller i förening med
Danmark och Norge betyda något.

Nej, i politik som i strid är hugget den bästa paraden.

Gustaf Adolf väntade icke, tills de kejserliga bemäktigat sig

hela södra Östersjökusten och byggt sig en baltisk flotta.

Den som vill lära känna hans tankar och sinnelag vid den

tiden, kan läsa om mötet med Christian IV i Ulfsbäcks

prästgård 1629. Vår risk att orientera vår politik åt cen-
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trålmakternas läger är vida mindre än Gustaf Adolfs äfventyr,

och ändå står nu kanske mera på spel för Sverige. De trådar,

som brustit mellan hänfarna släkten och oss nu lefvande

svenskar, knytas åter ihop. Afven vi ha vår insats att göra

i denna hemsökelsens tid. Politiskt förutseende och historisk

tradition bjuda oss att söka den vid Tysklands sida, till väl-

kommen förstärkning för de strömningar, som i det tsaris-

tiska Rysslands krossande se hufvudmålet för alla ansvars-

kännande germaners politik.

Därmed är icke sagdt, att vi nödvändigtvis med svärdet

måste hjälpa till att resa en damm mot den påträngande

slavismen. Blotta hotet därom eller vissa förberedelser kunna

måhända vara tillfyllest för att på ett afgörande sätt till vår

fördel förändra Sveriges utrikespolitiska läge. I hvarje fall

fordras ett betydande diplomatiskt förarbete. Ty vi ha icke

blott förpliktelser emot det Tyskland, som nu blöder äfven

för Nordens framtid; vi kunna också framställa vissa fordrin-

gar beträffande såväl Finlands öde som danskarna i Nord-

slesvig, hvilka i detta krig trofast och tappert strida i Tysk-

lands härar, utan att den minsta ljusning försports i deras

hårda lott. Det Tyskland, som förmedlat Österrikes kom-

pensationsanbud till Italien, kan hvarken förmena Sverige

att föra Finlands och Danmarks talan, ej heller afslå rimliga

fordringar från vår sida, som framställas med löfte om
vederlag.

Här yppa sig sålunda rika möjligheter för svensk stats-

konst i stor stil. Skola de blifva lika många försummade

tillfällen? Under de sista åren har dock försvarsfrågan väckt

starka nationella krafter till lif hos svenska folket. Men för-

svaret är dock blott medel till målet, som är säkerställandet

af fosterlandets trygghet. Skall icke detta mål, som nu lockar

i gripbar närhet, kunna ingjuta samma hänförelse och ofFer-

kraft som detta medel — försvaret— ofta gjort? Och hvilken

svensk freds- och frihetsvän kan undgå att finna den politik

rättfärdigad, som samtidigt på sin väg kan finna lösningen

till Nordens stora framtidsfrågor?
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Genom en klarsynt svensk utrikespolitik skapas de för-

utsättningar, under hvilka vårt folk kan i största möj

liga trygghet lefva sitt lif, med största utsikt till fram-

gång häfda sina intressen, lösa sina uppgifter. I sista hand

beror dock rikets framtid af vår egen kraft, våra egna mili-

tära och ekonomiska maktmedel.

Mycket häraf, ja, kanske det mesta, är af sådan natur,

att det icke här kan beröras. Särskildt med hänsyn till k.

kungörelsen af den ^ aug. 1^14 om behandling af militära

ämnen komma här inga andra uppgifter att lämnas än sådana,

som redan finnas tillgängliga för allmänheten. Hvad
som sålunda är allmänt kändt, är dock, redan det, så om-

fattande, att det kräfver sitt särskilda kapitel.

I Sveriges försvar är hafvet utanverket, och det h\ir flottans

uppgift att ta emot den första stöten.

SJÖFÖRSVARET.

Den kraftutveckling, hvaraf ett sjövapen är mäktigt, be-

stämmes i första rummet af tillgången på färdigbyggd eller i

det närmaste färdig fartygsmateriel.

Stormakterna hafva varit i stånd att under krigets gång

tillföra sina flottor betydande förstärkningar, omfattande minst

ett års nybyggnadsprogram, emedan sedan flera år tillbaka

fartyg af alla hufvudklasser i dessa länder regelbundet sättas

på stapel hvarje år. Inom de ledande marinerna tager ny-

byggnaden af slagskepp och slagkryssare i regel 3 år samt

af lätta kryssare och minfartyg 2 år, under det att jagare och
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undervattensbåtar i allmänhet blifva färdiga på i år. Un-

der 1 9 14—15 hafva därföre tillkommit de större fartyg,

hvilka sattes på stapel 191 1— 12, de medelstora, hvilka på-

börjades 191 2— 13, samt de mindre, till hvilka kölen sträcktes

1913— 14.

Hos oss äro byggnadstiderna längre än i stormaktsmarinerna,

hvilket är en af de olyckliga följderna af att nybyggnaderna

för flottan icke grundats på lagbundna bestämmelser utan fast-

mera berott af tillfällig flod i statskassan samt af riksdagens

humör. Härigenom har det icke varit möjligt för de privata

verkstäderna att i tid planera och inrätta sig för nybygg-

nadsarbetena. Vi måste därför hos oss räkna med en ny-

byggnadstid af 3 år för de medelstora fartygen (pansarfartyg

och minfartyg) samt af 2 för de små (jagare och undervat-

tensbåtar). De fartyg, hvilka tack vare 191 4 års försvars-

beslut nu blifvit satta på stapel, kunna således ej förväntas

bHfva färdiga under det pågående kriget. Före 19 14 ligger

den långa pausen i nybyggnadsverksamheten, och bidragen

till den flytande materielens vidmakthållande voro som be-

kant alldeles särskildt ringa under åren 191 2 och 19 13, det

vill säga just de år, under hvilka kölen borde hafva sträckts

till de fartyg, som 19 14— 15 skulle blifvit färdiga och följ-

aktligen nu hade bildat flottans modernaste del. Och pan-

sarfartyget Sverige, hvilket äfven borde hafva varit färdigt

vid denna tid, kan på grund af det ursprungliga byggnads-

beslutets upprifvande först år 19 16 beräknas i tjänst.

En kännbar påminnelse om vårt svaghetstillstånd till sjöss

gifver oss handelskriget, i hvilket den neutrala sjöfartens rätt-

mätiga kraf kallblodigt åsidosättas. Förr i världen, då ett kraf-

tigt svenskt sjöförsvar existerade, kunde Sverige slå ett stort slag

i folkrättens tecken för sig själft såväl som för andra nationer,

då vi lyckades tvinga fram konvojrätten. Initiativet till denna

den enda effektiva metoden för neutral sjöhandels värnande

utgick från Sverige, och framgången möjliggjordes genom till-

varon af svensk sjömakt. Nu är konvojtanken utesluten på

grund af vanmakt till sjöss. Innan kriget själft ännu med
sin hårda penna skrifvit oss sina lärdomar, förnimma vi alltså



VÅRA MAKTMEDEL. 79

verkningarna af att vi sakna ett kraftigt sjögående vapen. Så

har icke varit fallet under något af våra krig allt ifrån Gustaf

Vasas tid och till Napoleons fall, då Europas karta under-

gick sin sista mera betydande omredigering. Nödgas vi vid

den kommande draga i härnad för värnet af våra gränser,

måste vi efter den hundraåriga pausen göra detta under i

strategiskt hänseende helt olika och af oss opröfvade förhål-

landen, en omständighet, hvilken synbarligen få svenskar hafva

insett och begrundat och hvilkens inflytande kanske ännu färre

vilja erkänna.

Inför eller under ett krig kan man väl till lands allt fort-

farande liksom på romarrikets tid stampa legioner ur marken,

ehuruväl dessa kunna blifva verkligt krigsdugliga, blott om
en grundlig utbildning i fredstid föregått. Däremot är det

alldeles ogörligt att improvisera ett sjöförsvar, ty på detta

område måste åtgärderna vara vidtagna redan under fredens

dagar. Inköp af färdiga eller halfFärdiga stridsfartyg äro icke

möjliga, ty de krigförande makterna behöfva allt för väl hvad

de äga, och de icke krigförande lära nogsamt akta sig för

att göra sig af med så svårersättliga krigsförnödenheter som
örlogsfartyg. Icke ens denna — för öfrigt säkerligen mycket

oekonomiska — väg står oss sålunda öppen.

Faran af uppskof i fartygsbyggnader har genom världs-

krigets utbrott trädt fram i hela sin vidd. Förhalningstak-

tiken och det bristande intresset för flottans vidmakthållande

hafva utmynnat i att i närvarande stund vår flotta icke blott

är materiellt sedt svag utan dessutom allt fortfarande med af-

seende på materielens ålder befinner sig på den sista platsen

i Europa.

Hvad det fasta kustförsvaret vidkommer, är det i främsta

rummet att beklaga, att dess största och sedan många år

tillbaka påpekade brist, nämligen frånvaron af en perma-

nent befästad punkt på Norrlandskusten, vunnit beaktande

så sent, att den icke kan förväntas blifva fylld förrän om
några år.

För marinen gäller det därföre att göra det bästa möjHga

af det lilla som finnes. Också kunna antydas en del numera
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genomförda, icke oväsentliga förbättringar jämfördt med för-

hållandena vid tiden för världskrigets utbrott.

Våra pansarfartyg hafva sålunda ett efter annat kunnat under-

kastas en viss modernisering. De åtgärder, som därvid kunnat

vidtagas, hafva väl på intet vis kunnat ersätta uteblifvandet af

nya verkligt moderna fartyg, men de innebära dock en viss

förbättring i de nuvarandes stridsvärde. Erfarenheten hg,r visat,

att de stora slagfartygen tillsvidare mestadels undvikit att in-

gripa i krigshändelserna. Öfriga artillerifartyg och särskildt

de lätta kryssarna hafva däremot haft en trägen och mång-

sidig verksamhet. Vid sidan af jagare och undervattensbåtar

hafva hufvudsakligen dessa fartyg burit dagens tunga i sjö-

kriget. Gentemot dem utgöra emellertid äfven våra nuvarande

pansarfartyg respektingifvande motståndare. Om de också icke

besitta tillräckligt hög fart för att kunna hinna upp de lätta

kryssarna, äga de däremot sådan öfverlägsenhet i artilleri och

bepansring, att dessa kryssare säkerligen komma att hålla sig

på afstånd ifrån dem.

Inom torpedvapnet lära betydelsefulla förbättringar ha kun-

nat genomföras under vintern, och härigenom torde vapnets

användbarhet hafva vuxit betydligt.

Genom att byggandet tydligen afslutats af ett antal ganska

stora undervattensbåtar, till hvilka medlen beviljades redan

före 191 1, är detta vapen nu i stånd att prestera en styrka,

som säkerligen vida öfverstiger den under försvarsdebatterna

befintliga disponibla.

Flottans flygvapen har blifvit organiseradt, om också i ganska

blygsam skala. Till de frivilliga motorbåtsflottiljerna har

grunden blifvit lagd.

Och vid det fasta kustförsvaret ha slutligen hösten och

vintern kunnat begagnas till utförande af en del förstärknings-

arbeten.

Detaljerna af de förbättringar och förstärkningar, som på

senaste tid sålunda kunnat åvägabringas inom sjöförsvaret,

äro ju icke af allmänheten kända, men det allmänna in-

trycket är, att om också vår sjöförsvarsmateriel långt ifrån är
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Uppbringad till den styrka och modernitet, hvilken borde och

kunde hafva uppnåtts genom i tid vidtagna nybyggnader och

ersättningsbyggnader, vårt läge i detta hänseende dock är

afsevärdt bättre än i höstas.

En ytterligare kraftutveckling i hvad vidkommer flottans

stridsfartyg är emellertid icke möjlig, huru utomordentligt be-

höflig en sådan än visat sig vara just nu. Men däremot finnes

åtskilligt, som ännu synes kunna göras inom vissa af hjälp-

vapnen.

På färdigbyggande af permanenta kustfästningar inom den

tid det här kan vara fråga om, lönar det sig ej att tänka.

Däremot förefaller det icke ligga utom möjlighetens gräns att

genom provisoriska anordningar skapa en användbar tillfällig

replipunkt för flottan någonstädes på Norrlandskusten. Be-

styckning och bemanning härtill torde sannolikt kunna af-

varas från Oscar-Fredriksborgs fästning. Krigshändelserna

till sjöss och särskildt undervattensbåtarnas uppträdande

gifva nämligen vid handen, att något anfall med större ör-

logsfartyg mot denna långt inne i skärgården belägna fäst-

ning icke kan anses tillnärmelsevis motsvara risken under

framträngandet dit.

Ett område, inom hvilket mycket kan åtgöras på kort tid,

är flottans flygvapen. Och trots de frikostiga bidragen från

enskildt håll återstår också mycket att göra där.

Genom flygbåtarnas tillkomst öppnar sig nu en väg att

kunna utsträcka kustsignalväsendets verksamhetsområde öf-

ver alla våra gränshaf. Vårt kustgeografiska läge ger de

bästa förutsättningar för organiserandet af flygspaningsväsen-

det till sjöss. Några luftskepp kunna visserligen icke anskaffas

från främmande länder under pågående krig, ej heller kunna

de byggas hemma. Detta senare är däremot fallet med
flygbåtar.

Med undantag af Fylgia hafva några spaningsfartyg icke

blifvit byggda såsom ersättning för de för spaning ursprung-

ligen afsedda men numera tämligen föråldrade torpedkryssarna.

Därföre ligger det än mera vikt vid att spaningstjänsten till

6.
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sjöss nu må kunna, så godt sig göra låter, tillgodoses genom
flygbåtar.

En betydlig kraftutveckling af flottans flygbåtsväsende är

sålunda både behöflig och möjlig. Härigenom skulle ett till-

räckligt antal flygbåtsstationer kunna upprättas utefter den

långa kusten och antalet båtar på de olika stationerna äfven

blifva tillräckligt. En effektiv bevakning kan härigenom vinnas

under dager och någorlunda gynnsamma väderleksförhållanden

af alla våra gränshaf. Betydelsen häraf torde mer än väl

uppväga de jämförelsevis ringa kostnaderna.

För den rena bevakningstjänsten längs kusterna är det

icke lämpligt att allt för mycket taga i anspråk flottans

mindre fartyg, ty dels äro de ganska fåtaliga och dels är

det oundgängligen nödvändigt, att det lilla, som finnes,

hålles tillsammans i sina förband under ständig öfning, om
öfver hufvud taget något krigsföretag skall kunna genomföras

med sjöstridskrafterna.

För ändamålet i fråga kunna och böra i stället tillgripas

handelsfartyg och motorbåtar samt bogserbåtar. De först-

nämnda äro behöfliga på mera öppna platser, där motorbåtarna

icke besitta den erforderliga sjövärdigheten. Motorbåtarna

åter äro utmärkt lämpliga för patrullering i de mera slutna

delarna af skärgårdarna, där deras snabbhet och behändig-

het kommer till godo. Bogserbåtarna slutligen erfordras i

betydligt antal för att vid sidan af bevakningstjänsten utföra

annan tjänst, för hvilken motorbåtarna icke besitta erforderlig

maskinkraft.

Gifvetvis måste dessa fartyg och båtar — åtminstone

de större af dem — utrustas med artilleripjäser och strål-

kastare.

Det säger sig slutligen själft, att en forcerad tillverkning af

torpeder, minor och artilleriammunition i reserv för flottan och

kustartilleriet alltjämt är nödvändig, äfvensom att stora förråd

af kol och oljor måste uppläggas. Krigshändelserna visa

att man snart sagdt aldrig kan få nog af dylik materiel.

Den kraftutveckling, som nu är icke blott önskvärd, utan

äfven möjlig inom sjöförsvaret, omfattar sålunda:
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anordnande af en provisorisk replipunkt för flottan på Norr-

landskusten;

en betydlig utvidgning af flottans flygväsende;

fullständigande af kustbevakningen genom handelsfartyg,

motorbåtar och bogserbåtar; samt

utökande af förråden af torpeder, minor, artilleriammuni-

tion och bränsle för flottans fartyg.

Det är af stor vikt, att dessa åtgärder blifva vidtagna.

Detta om materielen.

Hvad personalfrågorna vidkommer, må det till en början

erinras om, att flottans personalbehof öfverhufvudtaget är

mycket ringa. Under det att vi till lands röra oss med
sexsiffriga tal, har flottan för sin del nog af fyrsifFriga.

Denna omständighet har också tydligt framträdt under inne-

varande vinter, i det att så godt som hela flottan varit mo-

biliserad, utan att därigenom vare sig industrien, jordbruket

eller landets öfriga näringar lidit någon märkbar inskränk-

ning. Att den sjöfart, som under fredliga vintrar brukat

vara i gång, till en ej ringa del legat nere, beror icke af

flottans mobilisering utan af de former, som handelskriget

tagit, och af hvilka vi på förut anförd grund icke förmå

göra oss oberoende.

Flottans bemanning utgöres till omkring hälften af stam-
o

personal. Återstoden tages till stor del ur den sjöfarande

befolkningen, sålunda från just det yrke, hvilket under nu-

varande förhållanden måste räkna ett relativt stort antal

arbetslösa. Någon svårighet att hålla besättningarna full-

taliga föreligger därför icke, ej heller att bemanna de ofvan

omtalade handelsfartygen, bogserbåtarna och motorbåtarna.

För det sistnämnda ändamålet blefve en extra inkallning af

f. d. stamanställd personal möjligen nödvändig, men i så fall

endast i ringa omfattning. Bevakningsfartygen kunna och

böra nämligen till stor del förhyras med egen besättning,

och i fråga om motorbåtarna kan man säkerligen i betyd-

lig utsträckning räkna på frivillig hjälp, hvarom de redan

färdigbildade motorbåtsflottiljerna bära vittne. Till flygbå-

tarna borde väl förare kunna erhållas bland yngre, civil-
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tekniskt utbildade män, som kunde konstitueras vid marinen

och utbildas af dennas flygofficerare.

Den enda kännbara personalbristen vid flottan torde förefin-

nas inom officerskåren. Alla personalutredningar hafva redan

påpekat detta förhållande, och under den nuvarande mobili-

seringen har det framträdt mycket skarpt. Reservoificerare

hafva måst tagas i anspråk i större utsträckning än någonsin,

och det ökade behof, som skulle uppstå genom handelsfar-

tygens rustande, måste sannolikt i mycket stor utsträckning

fyllas genom sådana officerare. Till där ifrågakommande

befattningar torde de emellertid besitta erforderlig kompetens

och jämväl i öfrigt vara lämpliga.

Kustartilleriets personalbehof är jämförelsevis stort, sär-

skildt då man tager med i räkningen de delar af armén,

som måste afdelas till infanteribesättningar m. m. i fästnin-

garna. Det är emellertid nödvändigt, att kustfästningarna

hållas bemannade och i god krigsberedskap, om de skola

kunna tjäna sitt ändamål, nämligen att utgöra skydd för

flottans replipunkter och för landets viktigaste kuststäder.

Endast svåra isförhållanden kunna medgifva afprutningar i

sjöfästningarnas krigsberedskap.

Marinens personalfrågor omfatta emellertid helt naturligt icke

blott numerären utan äfven utbildningen.

Ombyten af besättningarna på stridsfartygen hafva före-

tagits vid ett par tillfällen under den gångna vintern; skälet

härtill torde väl hafva varit, att man velat fördela extra-

tjänstgöringens börda så jämnt som möjligt på alla katego-

rier af värnpliktiga. I krigsberedskapens intresse hafva emeller-

tid dessa ombyten icke varit. Olägenheterna, att icke säga

farorna däraf äro större än en icke fackman måhända före-

ställer sig. Örlogstjänsten är ytterligt specialiserad, och

yrket har redan i fredstid sina faror. Det är icke nog med
att ett mycket stort antal yrkes- och utbildningsgrenar måste

finnas, utan härtill kommer att materielens beskaffenhet är

olika på de flesta fartyg. Därföre måste det blifva rena

undantagsfall, om en värnpliktig, som för något år sedan ge-

nomgått sin utbildning, vid förnyadt inkallande kan återin-
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sättas på sin gamla plats. Och följaktligen är det mycket

sällsynt, att man utan vidare kan draga fördel af hans före-

gående utbildning. Ett fartyg, som måst byta ut någon af-

sevärdare del af sin besättning, kan därför omöjligen blifva

stridsdugligt förrän efter ett flertal veckor. Vill man räkna

på ständig slagfärdighet hos flottan, är det följaktligen ett

oeftergifligt vilkor, att stridsfartygens nuvarande besättningar

bibehållas i stort sedt orubbade.

Förhållandena vid kustartilleriet äro i viss mån likartade,

men faran af personalbyten är dock icke så i ögonen fallande

som vid flottan, emedan ett felaktigt uppträdande af en en-

skild individ icke gärna kan hafva så ödesdigra följder där

som ombord på ett fartyg.

Om också marinens krigsberedskap tidvis varit väsentligen

nedsatt genom personalbytena, är dock tack vare den oaf-

brutna rustningsperioden personalens stridsduglighet för när-

varande säkerligen afsevärdt högre, än under normala öfnings-

förhållanden i regel varit fallet. Öfningarnas omfattning och

grundlighet hafva väsentligen öfverstigit hvad som med ordi-

narie anslagssumma kan åstadkommas. Tid och tillfälle har

stått till buds att inöfva tillämpningen af en hel del nya

och moderna bestämmelser inom taktik, skjutväsende m. m.

Och den hårda vintern har varit en god skola för personalen,

särskildt för befäl och underbefäl, hvilka till större delen

kvarstått på samma poster sedan mera än ett år tillbaka.

Har sålunda sjöförsvaret i materiellt hänseende varit mäk-

tigt endast en ringa kraftutveckling under den gångna vintern

och gäller det därvid att snarast genomföra hvad som är

möjligt på de i det föregående angifna områdena, så torde

i personellt hänseende marinens krigsduglighet hafva ej ovä-

sentligt vuxit sedan mobiliseringsorderns utfärdande.
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LANDTFÖRSVARET.

Den nuvarande svenska hären utgör, jämförd med de mil-

jonarméer, som stormakterna nu ställt upp emot hvarandra,

en till synes ganska obetydlig faktor. På grund af vårt

lands ringa folkmängd kan också arméns numerär aldrig

blifva synnerligen stor, ehuru den väl kan väsentligt utvid-

gas utöfver sin nuvarande styrka. Vi få dock ingalunda

underskatta de resurser vi äga. Ty så ringa äro i hvarje

fall icke våra krafter — och detta kan sägas redan om den

nu bestående armén — att, då maktgrupper stå mot makt-

grupper i Europa, den svenska hären icke skulle kunna i

vissa lägen blifva en faktor af stor betydelse.

Vår armé utgöres, som bekant, enligt dess fredsindelning

af sex arméfördelningar och en kavallerifördelning äfvensom

Gottlands trupper, hvartill komma särskilda trupper för land-

och kustfästningarna samt tungt arméartilleri m. m. Vid

mobilisering uppsättas utöfver alla hithörande linjetruppför-

band dels depåtrupper för ersättande af afgången under kri-

get, dels äfven reservtrupper, afsedda antingen att uppträda

vid sidan af linjen på hufvudkrigsskådeplatsen eller att tjäna

till försvar för andra viktiga delar af landet. Slutligen

komma härtill äfven etappformationer af olika slag samt land-

storm.

Enhvar af de linjen tillhörande arméfördelningarna kan på

krigsfot beräknas omfatta bortåt 20,000 man. Den är sam-

mansatt af alla truppslag och utgör svenska härens »opera-

tiva enhet». Tvenne dylika kunna tillsammans anses mot-

svara en armékår, som inom stormaktsarméerna bildar den

operativa enheten.

Omfattningen och sammansättningen af de reservtrupper,

som vid mobilisering uppsättas i vår armé, är icke känd.
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Hithörande frågor måste nämligen af lätt insedda skäl ligga

inom den militära sekretessens råmärken. Så mycket

är dock tydligt, att allt eftersom befälstillgången växer

och arméns utrustning ökas, större och talrikare reservtrupp-

förband kunna organiseras, än som varit görligt enligt de förut-

varande planerna. Och möjligheterna härtill äro desto större,

sedan äldre årsklasser af de värnpliktiga varit inkallade till

tjänstgöring och fått repetera sina en gång inlärda militära

kunskaper och färdigheter.

Den vapenföra manskapsstyrka, som värnpliktslagen ställer

till förfogande, har ännu långt ifrån i sin helhet kunnat ta-

gas i anspråk för ofvannämnda trupporganisationer. Enligt den

officiella statistiken torde beväringen, sedan densamma med
innevarande år utvidgats med nya årsklasser, omfatta ungefär

350,000 man (af hvilka dock de yngsta årsklasserna ännu äro

outbildade eller endast undergått omkring tre månaders utbild-

ning). Uppenbart är, att inom nämnda styrka uppsättandet af

mycket betydande reservorganisationer kan inrymmas vid sidan

af linje- och depåformationerna enligt nuvarande eller blifvande

planer. Landstormen räknar ensamt för sig omkring 175,000

man. Sammanlagdt ha vi alltså i värnpliktigt manskap nu

nått öfver den halfva miljonen.

Det senast förflutna trefjärdedels året har skänkt vår armé

och vår krigsberedskap till lands ett högst betydligt tillskott

i värde och styrka.

Om någon skulle uppställa en jämförelse mellan å ena si-

dan den insats, svenska hären i höstas kunnat göra i världs-

kriget, om vi då tvingats att deltaga i kampen, och å andra

sidan de kraftresurser, som vi nu förfoga öfver, så skulle

han finna skillnaden slående. Det är i själfva verket helt

andra faktorer, som nu kunna läggas i vågskålen. Utveck-

lingen af vår försvarsstyrka under denna jämförelsevis korta

tid är, såsom nedan skall visas, redan i och för sig stor.
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Betraktas densamma mot bakgrunden af den relativa till-

bakagång, som ägt rum inom de arméer, hvilka nu i nära

tio månader deltagit i kriget och där alltmer förslitits, fått

sitt bästa befäl bortskjutet och förlorat en myckenhet af sin

materiel m. m., så måste den uppryckning, vi vunnit, vara

oss en anledning till sann tillfredsställelse samt ökad tillförsikt

och tro på egen kraft, hvadan någon räddhågans politik och

ett uppgifvande af de svenska folket påhvilande uppgifter

icke under nuvarande förhållanden kan ursäktas med vår

ringa militära förmåga. Vi befinna oss helt visst just nu i

en förhållandevis gynnsammare ställning härutinnan gent

emot grannstaterna, än både förut varit fallet och framdeles

kan blifva möjligt, sedan de nu krigförande ländernas arméer

efter ett fredsslut hunnit återhämta sina krafter efter de oer-

hörda offren af soldater och materiel.

Låtom oss blicka tillbaka på hvad som skett inom svenska

armén under de gångna krigsmånaderna.

Den 7 augusti, en vecka efter världskrigets utbrott, togo

repetitionsöfningarna vid arméns olika truppförband sin början,

sedan de värnpliktiga, som voro skyldiga att fullgöra dessa

öfningar, blifvit härför extra inkallade ungefär en månad ti-

digare än under normala fall. Öfningarna fortgingo till den

9 oktober, alltså i fulla två månader eller dubbelt så lång

tid, som under vanliga förhållanden. Den 24 augusti inkal-

lades så ytterligare en årsklass värnpliktiga, vid vissa

truppslag två årsklasser; sammanlagda antalet i tjänst va-

rande beväringsklasser vid infanteriet kom då att utgöra

fyra.

Allt sedan nämnda tidpunkt hafva sedermera successivt in-

kallelse och hemförlofning skett af samtliga i beväringens

såväl första som andra uppbåd ingående äldre årsklasser, så

att alla hithörande värnpliktiga nu undergått minst 45 da-

gars extra öfningar. Minst tvenne årsklasser ha alltid sam-

tidigt legat i tjänst. Det nödvändiga krafvet att under rå-

dande utrikespolitiska förhållanden ständigt hafva utbildad

trupp i tjänstgöring har till följd, att nämnda värnpliktiga
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återigen måste inkallas till förnyade tjänstgöringsomgångar

successivt så länge kriget varar. Denna återupprepade extra

tjänstgöring är nu i full gång.

Gifvet är, att här omnämnda värnpliktsinkallelser i mycket

hög grad tjänat till höjande af arméns värde.

Genom de dubbelt längre än vanligt utsträckta repetitions-

öfningarna i höstas, i hvilka flera årsklasser samtidigt del-

togo, blef det möjligt att åstadkomma en verkligt effektiv

truppförbandsutbildning^ d. v. s. ett sammangjutande och ut-

bildande af truppenheterna såsom sådana, hvarigenom batal-

joner, kompanier o. s. v. kunde vinna verklig inre fasthet,

sammanhållning och stadga samt därjämte nödig manöver-

förmåga såsom lydiga redskap i befälhafvarens hand. De
egenskaper, som truppförbanden sålunda förvärfvat, äro icke

förspillda genom att manskapet sedermera hemförlofvats, ty

så snart denna samma personal åter inkallas och samman-

föres med sitt förra befäl och sina förra kamrater i de gamla

förbanden, så vaknar enligt all erfarenhet det väsentliga af

sammanhållningens anda till nytt lif, och truppenheterna

komma snart åter i form. Genom de under hela vintern

fortsatta inkallelserna af äldre värnpliktiga har äfven trupp-

förbandsutbildningen i viss mån kunnat fortplantas årsklas-

serna igenom, så att allt flera värnpliktiga gjorts hemma-
stadda i de olika förband, hvilka de i händelse af mobilise-

ring skola tillhöra. Den nu berörda utbildningsgrenen är en

af dem, som i vår armé varit sämst tillgodosedd. Trupp-

förbandsutbildningen fordrar nämligen, att jämförelsevis stor

styrka ligger i tjänstgöring på en gång, något som hos oss

endast förekommit under de korta repetitionsöfningarna. Vi
ha alltså nu att anteckna en väsentlig förändring till det

bättre just på den punkt, där vi ledo af en betänklig

svaghet.

Den gångna höstens och vinterns värnpliktsinkallelser ha

i viss mån haft karaktären af ständigt pågående eller, rät-

tare sagdt, åter och åter upprepade repetitionsöfnmgar för

de värnpliktiga. Då den ena kontingenten efter den andra
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under minst 45 dagar — alltså under en tidslängd mot-

svarande I Y2 vanliga repetitionsöfningar vid infanteriet —
fått åter uppfriska sina en gång förvärfvade militära färdig-

heter samt blifvit inöfvade uti trupptjänstens olika faser un-

der fältmässiga förhållanden, så innebär detta icke blott att

linjetruppernas inre värde och stridsduglighet förhöjts genom
den grundligare utbildade personalen, utan äfven att, såsom

ofvan antydts, ökade förutsättningar blifvit skapade för ar-

méns kvantitativa utveckling med användbara reservtrupper.

Ett kraftigt påskyndande af den genom 19 14 års härordning

afsedda tillväxten af vår fälthär vid krigstillfälle har alltså

kommit till stånd.

Det icke minst värdefulla, som vunnits, äro de erfarenhe-

ter och den rutin, befälet förvärfvat i fråga om truppens

omhänderhafvande under olika årstider och växlande förhål-

landen. Både aktivt befäl och reservbefäl ha i stor utsträck-

ning fått pröfva på förhållanden, som de förut icke voro

mycket bevandrade uti. De ha i stället för de vanliga re-

krytskolorna fått se de äldre soldaterna i arbete, fått grund-

ligt lära känna sina underlydande, sådana de i krig komma
att te sig, pröfvat deras marschförmåga, skjutskicklighet och

öfriga egenskaper m. m. Den svenska hären har med andra

ord för en gångs skull förändrats från en rekrytarmé till en

fältarmé.

Hvad de olika truppslagen angår, må här endast på-

pekas, hurusom infanteriet gjort en betydande vinst däruti

att en ganska grundlig marschträning kunnat bibringas allt

manskap årgångarna igenom. Öfningarna ha enligt gäl-

lande instruktioner särskildt inriktats på att få bristerna här-

utinnan upphjälpta. Betydelsen af att äga trupper, som verk-

ligen kunna marschera, har ju också idet pågående kriget tyd-

ligare än någonsin framträdt såsom varande af afgörande vikt

för krigsoperationernas framgångsrika genomförande. — I

fråga om kavalleriet är att märka, hurusom de äldre värn-

pliktige fått sin ridskicklighet uppfriskad och utvecklad. Då
härtill kommer, att en mycket omfattande nyanskaffning af
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hästar ägt rum under hösten och att alla dessa hästar under

vinterns lopp blifvit fullt inridna och dresserade, så ha härige-

nom de svårigheter, som särskildt vid detta truppslag förefinnas

för skapande af reservtrupper ur de äldre värnpliktsklasserna,

blifvit till väsentlig del undanröjda. — Under vinterns lopp

ha för såväl infanteriet som kavalleriet särskilda kulsprute-

kurser varit anordnade, i hvilka ett stort antal befäl er-

hållit fullständig utbildning för de nya kulspruteformatio-

nerna. Då en ansenlig mängd af den behöfliga materielen

nu äfven finnes för handen, har organisationen af detta vik-

tiga hjälpvapen till infanteriet och kavalleriet redan fortskri-

dit betydligt längre än man vågat hoppas. Det måste be-

tecknas såsom i hög grad glädjande, att vår armé sålunda i

fråga om denna organisation till ökande af eldkraften i stri-

den redan hunnit ett långt stycke på vägen mot det afsedda

målet. — Hvad artilleriet beträffar, ha vi gjort den synner-

ligen värdefulla vinsten, att de äldre årsklasserna värnplik-

tiga, som voro fullkomligt obekanta med den nya kanon- och

haubitsmaterielen (hvilken anskaffats efter det att de senast

voro i tjänstgöring) nu blifvit fullt förtrogna med denna materiel

och inöfvats i de nya skjutmetoderna m. m. Hvad denna

extra tillkomna utbildning, som merendels bedrifvits under

fältmässiga förhållanden, betyder för höjandet af artilleriets

stridsduglighet, är lätt att inse. — Inom öfriga truppslag ]\3.

på samma sätt stora fördelar inhöstats af värnpliktsinkallel-

serna på olika specialområden af utbildningen. Öfver allt

ha dessa inkallelser medfört större användbarhet hos trup-

perna och ökad krigsberedskap.

Det område, inom hvilket de förhållandevis största fram-

stegen gjorts under de gångna krigsmånaderna, gäller emeller-

tid befälsfrågan. Här har det mesta arbetet nedlagts för hö-

jande af arméns krigsduglighet och styrka. Helt naturligt

för öfrigt. Möjligheten att öka de mobiliserade truppernas

antal är nämligen till mycket stor del beroende af tillgån-

gen å befäl af alla grader. Utan dugligt sådant kunna inga
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användbara trupper skapas, huru mycket utbildadt värnpliktigt

manskap än står till förfogande. Hvad man fått höra utifrån

krigsskådeplatserna i öster och väster, tyder också på en

otroligt stor afgång af officerare och annat befäl i den moderna

krigföringen. Ingenting tycks förslå för att fylla luckorna.

Det vill i sanning till, att man rustar sig på förhand med
stora reserver af befälspersonal för att motsvara de så oer-

hördt ökade krafven.

Den svenska arméns befäl har alltid haft namn om sig

att vara väl utbildadt och skoladt. De anmärkningar, som
någon gång kunnat riktas mot detsamma, ha alltid gällt

bristande rutin i den rent praktiska trupptjänsten, beroende

på de relativt korta tidsperioder, då verklig truppföring

kunnat öfvas. Af hvad redan förut sagts, framgår emellertid

att denna brist nu i väsentlig grad blifvit afhjälpt under det

trägna arbetet med ordnandet och ledandet af de under vin-

tern inkallade värnpliktiges tjänstgöring. Härvid är särskildt

att observera, att reservofficerare — beträffande hvilken ka-

tegori anmärkningarna rörande den praktiska dugligheten

varit mest befogade — i mycket stor utsträckning inkom-

menderats i trupptjänst under de gångna månaderna. Många
af dem ha nu varit i tjänstgöring öfver ett hälft år och där-

under förvärfvat jämförelsevis stor truppvana och erfarenhet;

från flera håll har också meddelats att sådana reservofficerare

nu visat sig i det närmaste jämnställda med de fast an-

ställda.

Tager man i betraktande denna genomgående höjning af

våra reservofficerares kapacitet och lägger härtill en ökning

med ett 50-tal nya fasta officersbeställningar, som uppsattes

med år 1915, så utvisar redan detta en nytillkommen reell

vinst sedan i höstas, som icke bör förbises. Härmed ha vi

nämligen fått en kärna af verkligt dugligt befäl, kring hvil-

ket allt det tillfälligt skapade reservbefälet kan ansluta sig

vid uppsättandet af det ökade antal formationer, som nu kan

och bör tillkomma vid mobilisering.

Innan vi öfvergå till de tillfälliga reservbefälskurser, som

i vinter provisoriskt anordnats, måste emellertid uppmärksam-
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heten riktas på en annan grupp af befäl, hvilken inta-

ger en mycket viktig plats i vår arméorganisation. Allt se-

dan 1892 års förbättrade härordning, ja, äfven dessförinnan,

har mobiliseringen af våra stridskrafter i väsentlig grad byggts

på den stora tillgång af f. d. fast anställdt underbefäl, som
finnes bland de värnpliktigas leder. Den s. k. A-klassen,

hvilken utgöres af dem, som förut innehaft stamanställning

vid armén, kan räknas i flera tiotusental man, hvilka un-

der två- eller flerårig militärtjänstgöring i allmänhet genom-

gått fullständiga korpralskolor och i stor utsträckning äfven

underofficersskolor. Ifrågavarande personal är gifvetvis af syn-

nerligen stort värde för armén. Dessa »A-klassare» hafva

nu varit inkallade, allt efter sin ålder, i omgångar tillsammans

med de öfriga värnpliktige under vinterns lopp och därige-

nom beredts tillfälle att inlära alla de nyheter på vapen-

teknikens och instruktionernas område, hvilka tillkommit sedan

de senast voro i tjänstgöring. De hafva sålunda öfver lag

fatt sin befälsduglighet befästad och utvecklad. Härtill kom-

mer, att af hithörande värnpliktiga tvenne årsklasser (de som
äro födda 1890 och 1891) bland dem, som tillhöra infanteriet

och trängen, — d. v. s. öfver 1,000 f. d. stamunderbefäl— i

januari inkallades till en 2 ä 2Y2 månaders särskild tjänstgöring

såsom befäl vid de under vintern organiserade truppförbanden.

Genom denna tjänstgöring ha naturligtvis deras befälsegen-

skaper än mera utvecklats; och då ifrågavarande personal på
flera håll därjämte ytterligare bibringats en kompletterande

befälsutbildning, så stå vi här inför en synnerligen använd-

bar kategori af truppbefäl, som enligt från flera håll vunnen

erfarenhet bör åtminstone delvis kunna nöjaktigt fylla platsen

såsom plutonchefer.

De provisoriska reservbefälskurser^ som anordnats i vinter

för beredande af större tillgång af befäl och underbefäl vid

mobilisering, hafva på det hela taget gifvit goda resultat.

Elevernas intresse och villighet ha allmänt lofordats, och i

de fall, där personliga anlag och befälsförutsättningar voro

till finnandes, har utbildningens ändamål till fullo uppnåtts.

De frivilliga befälskurserna för infanterister, träng- och
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förvaltningspersonal, hvilka började på hösten och fortgingo

i drygt fyra månader, ha räknat sammanlagdt omkring 1,500

deltagare, af hvilka ungefär 900 tillhörde den s. k. pluton-

chefskursen och omkring 600 tropp- eller halftroppchefskur-

serna. De obligatoriska kurserna, hvilka anordnades först

betydligt senare, erhöllo beklagligtvis en utsträckning af en-

dast omkring två månader, hvarför de också helt naturligt

allenast kunnat omfatta tropp- och halftroppchefsutbildning.

I desamma ha deltagit omkring 4,000 elever.

Gifvet är, att långt ifrån alla de till kurserna beordrade

eller i desamma frivilligt deltagande ha kunnat tillgodogöra

sig utbildningen och befunnits lämpliga till befäl. Men ar-

mén har dock genom dessa kurser tillförts ett betydligt an-

tal användbart truppbefäl i de lägre graderna. Lägges här-

till den ökade mängd befäl, som enligt hvad ofvan an-

tydts numera kan uttagas ur de f. d. stamanställdas leder,

och betraktas slutligen allt detta i sitt sammanhang med
den förbättrade kvaliteten hos våra reservofficerare, så är

det tydligt, att i dessa nya förhållanden ligga stora förutsätt-

ningar och möjligheter inneslutna för att vi fullständigare

än förut skola kunna utnyttja vår lefvande försvarskraft till

nya trupporganisationer. Om man, hvad infanteriet beträffar,

jämför antalet nytillkommet reservbefäl af olika kategorier

— sedan behörigt afdrag skett för dem, som icke tillgodo-

gjort sig utbildningen — med förutvarande befälstillgång, så

kommer man till det hugnesamma resultat, att vid detta trupp-

slag tillgången å befäl i de lägre tjänstegraderna nu bör ha

ökats med i rundt tal omkring jo %. En motsvarande

utökning af antalet mobiliserade bataljoner bör då också

kunna ske.

De nya reservtrupper, som sålunda nu kunna tillkomma,

äro gifvetvis icke jämförbara med linjetrupperna i värde. En
stor del af det befäl, som kan afses för desamma, har nämligen

alltför ringa militär erfarenhet härför. Men vi få å andra

sidan taga i betraktande, att de nya truppförbanden icke

komma att sammansättas af manskap, som glömt bort större

delen af sina militära färdigheter och sin truppvana, utan af
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värnpliktiga som under senaste halfåret legat i tjänstgöring

under minst 45 dagar. Ledandet af dylik trupp är naturligt-

vis i hög grad underlättadt. — I krig förekomma för öfrigt

en mängd uppgifter, som kunna anförtros åt trupper af mindre

god beskaffenhet, hvarigenom linjetrupperna kunna i sin hel-

het disponeras till den afgörande punkten.

Den ökning af vår försvarsstyrka med omkring en tredje-

del af hvad den förut var, hvilket nu möjliggjorts af arbetet

i vinter, förutsätter emellertid, att utrustning finnes för ända-

målet. Något tvifvel därom, att tillgångarna härutinnan numera

äro ganska tillräckliga— då landstormen lämnas ur räkningen

— kan icke heller råda, särskildt som man vet, att landets

industri allt sedan i höstas varit upptagen af forcerade till-

verkningar för att motsvara de ökade krafven. Hvad be-

väpningen angår, så äga vi, på grund af riksdagens beslut

vid olika tidpunkter, tillräckligt med gevär för alla de re-

servtrupper, som nu kunna komma i fråga, och väl också

en del ammunition för desamma. Beträffande intenden-

turutrustningen må endast påpekas, att de betydande per-

sedelförråd armén redan förut ägde, nu måste ha ytter-

ligare utvidgats i hög grad. Vår inhemska industri, hvilken

omfattar alla de slag af tillverkningar, som behöfvas för ar-

méns räkning, är för öfrigt så utvecklad och besitter sådan

kapacitet, att den efter de gångna månadernas arbete torde

kunnat leverera allt hvad som erfordrats. Såsom ett exem-

pel på de massanskaffningar, som skett i vinter, må framhållas,

att enligt offentligen tillgängliga uppgifter arméns förråd af

sjukvårdsmateriel under det pågående kriget ökats med bland

annat nära 400,000 första förband, 150,000 förbandspaket,

1,500 sjukvårdsränslar, 700 förbandsväskor, 1,150 sjukbårar,

200,000 meter gas och 15,000 kg. bomullspaket. Sjukvården

lärer dock icke vara det område, inom hvilket det mesta ut-

rättats med afseende å materielanskaffningar under sista tiden.

I det föregående har ingenting nämnts om landstormen,

som ju intager en jämförelsevis fristående ställning i den
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svenska försvarsorganisationen. Äfven här har dock en af-

sevärd utveckling af vår krigsberedskap och försvarskraft skett

under de förflutna krigsmånaderna.

Under sistlidna höst blefvo ganska betydande delar af land

-

stormen inkallade under en tid, växlande mellan 4 och 5

veckor. Bristande tillgång på militärt befäl förorsakade emel-

lertid, att landstormsöfningarna då icke blefvo så gifvande,

som under andra förhållanden kanske varit möjligt. Nu för-

hindrade de samtidigt pågående repetitionsöfningarna vid ar-

mén, i förening med det hotande politiska läget, att befäl i

större utsträckning kunde kommenderas till landstormens öf-

vande. Icke desto mindre är det dock obestridligt, att den-

sammas duglighet och användbarhet i väsentlig mån ökats

genom höstens mobiliseringar. Härunder ha flera värdefulla

erfarenheter inhämtats rörande själfva mobiliseringsförfa-

randet, som efter detta bör kunna genomföras vida säkrare

och snabbare än då var möjligt. Landstormsafdelningarna

ha trädt i verksamhet under fältmässiga förhållanden och öfvats

lösa just sådana uppgifter, som i början af ett krig kunna

komma att tillfalla dem. Och landstormsmännen ha fått lära

känna det vapen — för många af dem en nyhet — som de

i krig skola bruka. En hel del viktiga anläggningar och be-

fästningsarbeten ha också utförts af den inkallade landstormen,

hvilka äro af bestående värde.

I fråga om landstormens befäl har man varit i tillfälle

att pröfva de härtill uttagna landstormsmännen med afseende

å deras lämplighet. Och där den rätte mannen icke kommit

på den rätta platsen, har ett utbyte af personalen kunnat ske.

Allt inkalladt landstormsbefäl har därjämte fått sätta sig in

i sina göromål och skyldigheter, hvadan de nu icke längre

stå alldeles främmande härför. — Befälsutbildningen vid

landstormen har sedermera tillgodosetts genom de efter mobili-

seringen anordnade frivilliga landstormsbefälskurserna. Sam-

manlagda antalet deltagare i dessa kurser har varit omkring

2,000. Kurserna ha haft en varaktighet om sex veckor och

ha, enligt den kungl. propositionen, lämnat ett i stort sedt till-

fredsställande resultat. Då bristen å utbildadt befäl vid land-
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stormen icke desto mindre allt fortfarande var stor har riks-

dagen nu också bifallit anordnandet af obligatoriska befäls-

kurser för omkring 4,300 landstormsmän. Dessa kurser ha i

allmänhet tagit sin början med juni månads ingång.

Landstormens utrustning är naturligen en svag punkt i vårt

försvarsväsende. Många goda erfarenheter ha emellertid vunnits

på detta område. Och de svåraste bristerna härutinnan äro

genom riksdagens beslut nu på god väg att bli undanröjda.

Då allt lägges tillsammans, så kan det icke förnekas, att

landstormen — i all synnerhet de landstormstrupper längs våra

gränser och kuster, som en längre tid varit mobiliserade —
numera besitter en väsentligt ökad krigsberedskap och äger

ojämförligt mycket större värde än förut. Numera måste den

för en fiende anses utgöra en afsevärd faktor att räkna med.

Det är alltså inom många olika områden, som vårt för-

svarsväsende till lands gått framåt under den förflutna vin-

tern. Framstegen äro stora, betraktade hvart och ett för sig.

Tillsammantagna beteckna de, både kvantitativt och kvalita-

tivt, en sådan utveckling af vår armé, att densamma nutilldags

mindre än någonsin kan lämnas ur räkningen vid den poli-

tiska diskussionen i Europa. Så mycket mindre kan detta

ske, sedan våra eventuella motståndare blifvit alltmera ut-

pumpade, materiellt och moraliskt, under krigets gång. Så

länge den nuvarande maktbalansen består i kriget, kommer
också — ju längre det lider — den svenska härens relativa

betydelse att växa, förutsatt att vi allt fortfarande rusta oss

som hittills. Men i samma stund ett fredsslut kommer till

stånd, sådant att de nu kämpande icke längre militärt para-

lysera hvarandra, kommer med ens den svenska armén att

sjunka tillbaka till sin förra relativa betydelselöshet. Det

gäller därför att se till, att vi då intaga en sådan ställning

gentemot Europas makter, att vi kunna påräkna aktiv hjälp

utifrån ellerihvarje fall åtminstone det passiva understöd, som
vi hittills vid diskussionen om våra försvarsmöjligheter alltid

räknat med, nämligen att vår östra granne icke harfria händer

att föra mot oss mer än en bråkdel af sin härsmakt. På denna

förutsättning hvilar nämligen ytterst hela vårt försvarsproblem.

,7.
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VAR EKONOMI.

Afven hos den, som blott på afstånd iakttagit Sveriges

ekonomiska framsteg under de senaste tjugu åren, skall utan

tvifvel kvarstå ett bestämdt intryck utaf, att utvecklingen

gått framåt och t. o. m. gått fort framåt. Vore det möj-

ligt att i några koncisa bilder låta hela det ekonomiska verk-

samhetsområdet i dess olika grenar inom jordbruk och bergs-

bruk, industri och handel, kommunikations- och bankväsen

o. s. v. passera revy, så skulle mången säkert icke utan för-

våning erkänna att resultatet varit öfver förväntan. Men en

antydan om dessa framsteg kan man erhålla genom att jäm-

föra resultaten af de riksinventarier, som framlagts i 1898

och 1908 års beräkningar af vår nationalförmögenhet, och

som sluta med ett öfverskott af tillgångar öfver skulder af

resp. 9 och 14 milliarder. Det är på 11 år en ökning med
nära 50 % eller en förmögenhetstillväxt med i medeltal 480

mill. kr. om året. Vi veta också, att de sedan 1908 gångna

åren icke stått de tidigare efter i aktivitet, om än icke spe-

kulationen i jord- och aktievärden nått samma dimensioner.

Och samtidigt har icke vare sig folkmängden stigit eller

penningens köpkraft fallit så mycket, att icke ett betydande

positivt öfverskott per individ kvarstår som en allmän na-

tionell vinst. Att det kapital och det arbete, som under

dessa år blifvit nedlagdt till vårt näringslifs befrämjande,

också gifvit lön för risken och mödan, därtill kunna vi sluta

af ett annat märkligt symptom under de allra senaste åren.

Ända intill senaste tid har det ekonomiska nydaningsar-

betet framskridit så hastigt, att den sparkraft, som vi själfva

besuttit, icke varit nog för att fylla alla de anspråk på ka-

pital som trängt sig fram. Under samma 11 -årsperiod (1898

— 1908) försämrades vår utrikesbalans årligen med ungefär

76 mill. kr. och för dessa belopp har täckning genom lån i

utlandet måst anskaffas. Det var en tid, hvarunder vi för

vårt kapitalbehof voro hänvisade till kapitalstarkare nationers

stöd. I detta förhållande ha emellertid de allra senaste area
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medfört en radikal omvandling, i det den inhemska kapital-

bildningen icke blott vuxit i kapp vårt eget behof utan äf-

ven lämnat ett öfverskott för återgäldande af våra förpliktel-

ser till utlandet. Detta visade sig först år 191 1, då vårt

totala mellanhafvande med utlandet gaf vid handen ett öfver-

skott af 25 å 30 mill. kr., som 191 2 ytterligare vuxit till

c:a 50 mill. kr. Att detta omslag i vår utländska handels-

balans icke blott är en tillfällighet, bestyrkes också af våra

bankers ställning till utlandet. En öfversikt af de svenska

privatbankernas och riksbankens behållning och skuld i andra

länder utvisar sålunda följande belopp i medeltal:

1910 — 21,3 mill. kr.

1911 + 43>» » »

1912 + 82,3 » »

1913 + 69,8 » »

1914 + 98,6 » »

Denna utveckling kan icke förklaras uteslutande genom

hänvisning till de senare årens — visserligen betydande —
utländska lån.

P^ör vår finansiella ställning äro de här påvisade förhål-

landena af grundläggande betydelse. De klarlägga oemot-

sägligen att vi f. n. stå mera oafhängiga af våra utländska

lånegifvare än vi på länge varit. Lyckligtvis har vår kre-

dit i utlandet hittintills icke varit ifrågasatt, och med ofvan-

stående fakta för ögonen bör det vara en lätt sak att afvärja

hvarje angrepp på vår kreditvärdighet.

Redan häraf skulle det kunna slutas, att vi icke af be-

kymmer om vår position på de internationella lånemarkna-

derna skulle behöfva tveka att taga ett steg, om hvars nöd-

vändighet vi af andra skäl äro öfvertygade.

Men det finnes många andra skäl som tala för att vis-

serligen icke undervärdera, men ej heller öfverskatta det in-

flytande, som ett politiskt positionstagande kan komma att

utöfva på vår finansiella ställning i utlandet. Det kan här

ej vara platsen att försöka utreda, huru långt det politiska

inflytandet sträcker ut sin maktsfär inom de internationella
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emissionsmarknaderna. Formellt kan understundom som
t. ex. i London regeringen icke ens förhindra en officiell

börsnotering af ett lån som en börsmedlem introducerar. Men
äfven om detta är möjligt så kan dock det sakförhållandet

icke förbises, att börsen ej längre intar den dominerande

ställning som tidigare. Det är en allmän erfarenhet, i syn-

nerhet från Frankrike och Tyskland, att med den oerhörda

koncentrationen inom dessa länders bankväsen emissionerna

ha en tendens att öfvergå till en de ledande institutens pri-

vatsak. Och hvad som är än viktigare, att dessa institut

genom de sig hos dem anhopande beloppen af depositioner

visst icke kunna rata de tillfällen till säkra och lukrativa af-

färer, som erbjudas. Icke utan skäl ha dessa banker för-

skaffat sig namnet värdepappersfabriker. Och går man denna

slags fabrikation än närmare på lifvet och granskar de olika

länder, som lämnat materialet till produktionen, är det ej all-

tid så lätt att spåra ett samband mellan politik och finan-

ser. Fastmer blir man benägen att förmoda, att det är rena

privatekonomiska öfverväganden, som varit de utslagsgif-

vande. Mexiko, Brasilien, Argentina och öfriga sydameri-

kanska stater samt Ostasien äro de länder, som — förutom

resp. lånegifvande staters egna kolonier — äro represente-

rade med de största beloppen, d. v. s. de länder, där kam-

pen om de nya världsmarknaderna står som hetast, och där

samtidigt de fetaste provisionerna varit att vinna.

Ej heller kan man påstå, att de finansiella relationerna i

öfverraskande hög grad varit bestämmande för de politiska

konstellationerna. Grekland, som näst Turkiet antagligen är

Europas mest gäldbundna stat, har icke gifvit efter för tryc-

ket utan följt de kraf, som dess eget politiska intresse

dikterat. På en tidpunkt då Rumäniens aktiva inträde på

arenan hvarje dag högljudt förkunnades, blef en i London

lånesökande deputation från detta land hänvisad till att i

New-York försöka sin lycka med bättre resultat.

En mera positiv punkt i detta sammanhang är likväl att,

huru än kriget kommer att förlöpa, och på hvems sida än

segern kommer att stanna, de utländska lånemarknader,
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med hvilka vi hitintills underhållit förbindelse, för vår del

med all sannolikhet komma att förblifva stängda åtskilliga,

år framåt. Både Tyskland, England och Frankrike äro se-

dan gammalt våra långifvare — i hvilken utsträckning hvar-

dera är icke bekant. Och för samtliga parter torde den

närmaste framtiden ej ställa sig alltför lysande. Frankrike

befann sig redan före krigets utbrott i en finansiell kris ge-

nom de senaste årens olyckliga placeringar i mindre räntabla

mexikanska, sydamerikanska och malajiska värden, hvilket

också haft till följd, att Frankrike fått söka både Englands

och Amerikas hjälp för att redan på det nuvarande stadiet

finansiera kriget. På Englands rika resurser ställa också

dess kolonier väldiga anspråk. Englands hela kapitalexport

uppgick under åren 1908— 19 13 i medeltal till 3,400 mill.

M., hvaraf 45 % ungefärligen representerade det koloniala

behofvet. Englands hela kapitalbesparing uppgifves under

de tre senaste åren till c:a 4,000 mill. M. per år. I och

för sig kan ju emot detta belopp de af Economist för Eng-

lands del beräknade direkta krigskostnaderna intill slutet af

februari af c:a 6,350 mill. M. synas relativt obetydliga, men
— alla andra omständigheter också tagna i betraktande —
torde det dock ej vara djärft att förutspå, att den största

återhållsamhet vid kreditgifning åt utlandet några år framåt

blir rådande.

Att Tyskland åter kommer att vara mera kringskuret än

England synes också klart. De tyska emissionerna ha un-

der åren 1910— 12 enligt Frankfurter Zeitungs emissionssta-

tistik ungefär hållit sig omkring 2,600 mill. M., hvaraf c:a

600 mill. per år gått till utlandet, hvaremot står en summa
af krigskostnader säkerligen ej öfverstigande 10,000 mill. M.
(den 28/2 19 1 5).

Om emellertid sålunda små utsikter finnes att numera be-

gagna den direkta lånevägen för att anskaffa medel i utlan-

det, för den händelse så skulle vara nödigt, så finnas dock

många andra utvägar, mindre synliga, men därför icke mindre

gifvande. Utländska värdepapper i svensk besittning för af-

yttring till utlandet belöpa sig visserligen med största san-
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nolikhet ej till större summor, men däremot stå våra banker

och bankirer såväl som våra större industriföretag ej främ-

mande för att genom krediter i löpande räkning, lombarde-

ring af värdepapper och acceptkrediter förskaffa sig nödiga

medel. För utnyttjande af dessa möjligheter spela de pri-

vatekonomiska intressena första rollen och låta sig knappast

mer än för ett ögonblick skjutas till sidan af några senti-

mentala patriotiska stämningar.

Situationen är sålunda den, att, äfven om vi icke skulle

hafva att påräkna något större stöd i finansiellt hänseende

från någon af våra tidigare lånegifvare, vi dock med tillför-

sikt kunna trygga oss till de medel, som genom vårt eget

arbete och vår egen sparsamhet kunna ställas handel och in-

dustri till förfogande.

Gäller det alltså om vårt nuvarande finansiella läge, att

det innebär moment, som berättiga oss till att uppträda med
ökad själfkänsla och större själfständighet, så starkes ytter-

ligare detta själfmedvetande inför det senaste decenniets kom-

mersiella framsteg. Statistiken visar, att vår handel med de

länder, som sedan gammalt tjänat som mellanhänder för vår

utrikes varuomsättning, är i relativt tillbakagående. Hvad
både Tyskland och England beträffar ådagalägga im-

portsiffrorna, att våra köpmän icke i den utsträckning som

tidigare hafva sin kommersiella horisont begränsad af Ham-
burg- och London, utan i allt vidare kretsar söka sina för-

bindelser direkt i produktionsområdena. Och äfven export-

siffrorna, åtminstone för Englands del, bära vittne om att

vår varuutförsel allt mer gör sig oberoende af londonköp-

männens förmedling. Liknande förhållanden göra sig äfven

märkbara i utförseln till Danmark och Holland, hvilka län-

der äfvenledes transiterat våra varor till den verklige kon-

sumenten. På Tyskland däremot är vår utförsel äfven rela-

tivt i uppåtgående, i det den tyska konsumtionen af våra

egna varor, i främsta rummet af järnmalm, mer än väl fyl-

ler luckan efter den för reexport minskade införseln.
o

A andra sidan har i samband härmed ett verkligen excep-

tionell uppsving sedan sekelskiftet ägt rum i vår transocean-
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ska export. På ett flertal länder såsom Argentina, Brasilien

och Australien har vår export under lo-årsperiden 1903

—

191 2 mer än 20-dubblats, på Mexico, Indien, Kina och Japan

har den vuxit från ett intet till afsevärda belopp och på
Förenta staterna har den nära tredubblats. Om orsakerna

till denna markanta framgång i vårt befrielsekrig mot ut-

ländskt förmynderskap kan man ej stanna i tvifvelsmål.

Den viktigaste orsaken härtill är utan gensägelse att söka

i den sedan århundradets början fortgående omdaningen af

vår exporthandels organisation. Dels genom de statligt un-

stödda exportstipendiaterna, dels genom enskilda affärsmäns

eget initiativ ha på dessa transoceanska marknader grundats

icke så få svenska handelsföretag, som i sitt direkta samar-

bete med våra exportörer och fabrikanter brutit nya vägar

och förtagit dem den afskräckande osäkerhetskänslan för

direkta förbindelser med ett obekant och aflägset marknads-

område. I samma riktning har också verkat, att våra svenska ex-

portartiklar numera allt oftare erhålla en själfständig representa-

tion genom agenturfirmor och försäljningskommissionärer,

som utbildat sig till specialister på de olika marknaderna,

och ej längre företrädas af en »general exporter» i något af

de europeiska exportcentra, åt hvilken ensamförsäljningsrätt

för hela världen blifvit öfverlämnad. Slutligen skall ock ej

förglömmas det målmedvetna arbete, som från ofiFentligt och

enskildt håll nedlagts på att dana de transmarina rederier,

som afsevärdt bidragit till att stärka vår konkurrenskraft.

Denna vår transoceanska handels emancipationssträfvan-

den, stödda på eget svenskt initiativ, ha vidare mötts af en

därför gynnsam utveckling i dessa länder själfva. På samt-

liga dessa marknader och i synnerhet å de sydamerikanska

har det senaste decenniet medfört en såväl kommersiell och

finansiell sanering, som väsentligt minskat riskerna af en di-

rekt import och samtidigt ökat möjligheterna för dessa län-

ders affärsmän att göra sig fria från det finansiella beroen-

det af de krediter, som hamburger- eller londonexportören

ställt till deras förfogande i gengäld mot ett monopol på
alla inköpsorder på Europa. Om också dessa marknaders
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köpkraft i brist på nya tillskott af kapital från Europa för

en tid framåt skulle stagnera, så finnes dock icke den ring-

aste anledning förmoda, att icke den inslagna utvecklings-

riktningen skulle äga tillräcklig inneboende lifskraft för vidare

trifsel och utgestaltning. På denna punkt finnas inga hotande

moln för vår kommersiella framtid. Snarare tvärtom. Ty ju

mer kapital, som göres fruktbringande i dessa länder, desto

snarare erhålla de styrka nog att taga sitt öde i egna händer.

I detta fall visar Förenta staternas historia vägen.

Men, invänder man, ett aktivt uppträdande vid Tysklands

sida kan medföra obehagliga konsekvenser för våra omfat-

tande handelsintressen i England, Frankrike och Ryssland.

England är vår störste afnämare och importerar nära 30 %
af vår totala export, medan den engelska införseln från Sve-

rige är en ren obetydlighet från den engelska handelsbalansen

sedt och knappast mer än 11/2 % af dess import. Skall här-

med menas, att den nya handelspolitik, som efter kriget kan

komma att inaugureras, skall uppställa olika tariffer för de

stater, som under kriget varit bundsförvanter, neutrala eller

fiender, så må man med skäl ställa sig ytterst skeptisk. Po-

litiska kombinationer äro alltför efemära för att kunna tjäna

som underlag för en nyhet inom den internationella sam-

färdseln af så oöfverskådlig räckvidd. Och vidare kommer
reglerandet af vår ställning i detta hänseende blott att blifva

en integrerande del i den allmänna stora uppgörelsen. Eller

menar man, att en aktiv insats skulle väcka sådan animosi-

tet mellan svenska och engelska eller ryska affärsmän, att

våra handelsförbindelser däraf taga skada? Må vara att obe-

hag kunna blifva förenade med återknytandet af de för en tid

afbrutna förbindelserna, men ingen kan på allvar betvifla,

att icke affärerna återkomma att länkas in i sina gamla ba-

nor under trycket af samma ekonomiska lagar, som hitintills

varit gällande. Och allra minst i Ryssland synes en ny-

modig afifärsprincip efter mottot: bättre köpa dyrt från en

fordomtima bundsförvant eller neutral än billigt från en

gammal fiende, efter krigets slut ha någon framtid för sig,

ehuru väl icke röster saknats, som framfört ett dylikt reso-
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nemang som skäl för vår passivitet. Hålla vi oss blott neu-

trala, komma de gynnsammaste tillfällen att yppa sig för

eröfrandet af den marknad, som Tyskland förlorat, genom att

före fredsslutet knyta nya affärsförbindelser. Om öfver hufvud

taget den ryske bonden, som köper våra landtbruksmaskiner,

separatorer och vår superfosfat eller den ryske handtverkaren

eller mindre fabrikören, som köper våra motorer och vårt smi-

desjärn, har råd att inlåta sig på nya affärer, så är han lik-

som tillförne beroende af den kredit, som erbjudes honom,

och har mycket litet tillfälle att vid sin handel blanda in

sina personliga antipatier eller sympatier. Han är hänvisad

till säljaren, och i de fall, då denne är en mellanhand, är det

han, som bestämmer, hvad som skall importeras. Men denna

mellanhand är också först och främst affärsman. Vare sig

han vill eller ej måste han köpa där, hvarest han erbjudes

de gynnsammaste betingelserna, det lägsta priset, den lämp-

ligaste varan, den säkraste och snabbaste leveransen, de

lindrigaste betalningsvillkoren. Han kan icke negligera kon-

kurrensen, äfven om han vore aldrig så bergfast troende på

den nya affärsprincipen. Endast om denna nya lära kunde

göra proselyter bland alla Rysslands affärsmän, inhemska

och utländska, och ingen otrogen mer lät fresta sig af loc-

kelsen till privat vinst, först då skulle dylika spekulationer i

ett uppskrufvadt patriotiskt stämningsinflytande på det ekono-

miska verksamhetsområdet ha någon framtid för sig. Men
lyckligtvis se vi, att våra affärsmän ej försöka inrätta sig

efter denna maxim och grunda fabriker, som skulle stå leve-

ransberedda till att öfvertaga de order, som efter kriget i

vanlig ordning annars skulle gått till Tyskland.

Någon lättvunnen kommersiell seger vare sig på den ryska

eller på någon annan marknad endast och allenast därigenom,

att vi förhålla oss neutrala, är icke att hoppas på. Efter lik-

som före kriget blir det det initiativkraftiga, gedigna och ut-

hålliga arbetet, paradt med tillräcklig kapitalstyrka, som kom-

mer att medföra kommersiella eröfringar.
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Mot bakgrunden af detta vårt allmän-ekonomiska läge, ha

vi nu att betrakta den speciellt för tillfället rådande situa-

tionen och de resurser, den erbjuder.

Då Fredrik den store präglade det som en trossats stän-

digt återupprepade slagordet, att för ett krig behöfvas tre

ting: pengar, pengar och pengar, hade han icke framför sig

ett samhälle med samma ekonomiska struktur som vårt

och ej heller en försvarsorganisation med sådan omfattning

som den nuvarande. Med mera fog skulle det då kunna

sägas, att för ett krig i våra dagar kräfves kredit och åter

kredit, men äfven den satsen skulle blott täcka den ena

sidan af krigsberedskapens problem. Men vill man nu bibehålla

trilogien skulle säkerligen formeln: förråd, organisation och kre-

dit, ge ett bättre uttryck för krigsberedskapens kraf. Främst gäl-

ler det nämligen, att tillräckliga förråd finnas för attlifnära,

kläda och utrusta våra soldater, med ett ord nödig tillgång

på allt det, som en armé för sin stridsduglighet kräfver. Men
erfarenheten har lärt, att, all folkrätt till trots, omsorgen

måste sträcka sig längre. Äfven till skydd för den icke

mobiliserade delen af nationen måste sålunda redan på för-

hand mått och steg ha träffats, så att samhällets lifsfunktioner

kunna orubbligt upprätthållas. För det andra fordras, att en de-

taljerad och omsorgsfullt utarbetad organisationsplan före-

ligger icke blott för arméns och flottans mobilisering utan

för hela samfundslifvets försättande på krigsfot, hvarvid i all

synnerhet är af största vikt, att omedelbart vid krigsutbrott

ett planmässigt arbete sättes i gång för ersättande af de

tömda förråden. Och slutligen är det nödvändigt, att staten

kan påräkna, och att dess ledning gör sig förtjänt af den

kredit, hvarförutan medel ej i sista hand låta sig anskaffas

för krigskostnadernas finansiering.

Det måste emellertid bestämdt framhäfvas, att dessa olika

kraf icke samtliga på en gång äro att tillmäta samma be-

tydelse. Förråden och organisationen måste finnas före kri-

get, förbrukningsersättningen blir en omsorg väsentligen un-

der kriget, finansieringens hufvuduppgift kvarstår i det stora

hela att lösa efter kriget.
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Att vi i Sverige, med vår nationella brist på verklig-

hetssinne för krigets möjlighet, före den i augusti 19 14

kunde betrakta hela detta problem som en det militära för-

svarets ensak, är begripligt. Men mera oförståelig är den

fortsatta sorglöshet, som för rikets säkerhet ansvariga män,

militära eller civila, därefter ådagalagt. Ansvarskänslan för-

bjuder dock att här blotta, hvad mera ansvarskännande män

på mindre ansvarsfulla poster ha att förtälja härom. Det

hade varit önskvärdt, att orden kunnat falla mindre tungt,

ty ingen är betjänt af att förtroendet bringas att svikta

under nuvarande, allvarliga situation, men det har dock synts

bättre att öppet säga så mycket, som utan skada låter sig

sägas i dessa ömtåliga frågor. Med så mycket lugnare sam-

vete kan det också ske därför, att, oaktadt den brist på

klart förutseende och rask handling, hvars följder nu låta

sig märkas på vissa områden, man dock kan våga tro, att

vår ställning visst icke är utan resurser.

Af statsministerns svar på herr Perssons i Norrköping

interpellation om regeringsåtgöranden mot den rådande dyr-

tiden ha vi fått klarhet i, att brist visserligen förefinnes i

fråga om tillgängliga förråd af såväl brödsäd som foder, men
att klok hushållning kan godtgöra, hvad härvid försummats.

Med hänsyn till den ängslan, som just detta spörsmål väckt hos

allmänheten, må några närmare detaljer om vårt behof af

brödsäd och foder här finna plats. Enligt beräkningar af

såväl statens lifsmedelskommission som statistiska centralby-

rån utgör i normala fall den årliga förbrukningen af brödsäd

i landet ungefär 1,120,000 ton, hvaraf till utsäde, brännvin

m. m. åtgår c:a 100,000 ton, så att konsumtionen kan skat-

tas till 1 ,020,000 ton. Om en utmalning till 70 % antages, be-

tyder detta ett mjölbehof pr individ af 355 gr. om dagen. Till

jämförelse bör nämnas att i den tyska brödportionen ingår blott

200 gr. mjöl. Under konsumtionsåret från den i aug. 19 14 till

31 juli 19 1 5 skulle till täckning för detta vårt behof finnas dels

ett beräknadt lager af minst 50,000 ton den i aug. 19 14,

dels 1914 års skörd taxerad till 932,000 ton (d. v. s. 100,000

ton öfver medeltalet för de senaste 5 åren), dels en import
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intill den 23 april af 116,000 ton, hvarigenom, sedan 100,000

ton till utsäde reserverats, en brist af 22,000 ton återstår

att fylla. För statens räkning voro i slutet af april emeller-

tid inköpta, ehuru ej levererade, ytterligare 40,000 ton. För

det innevarande konsumtionsåret är därför i fråga om bröd-

sädsbehofvet ingen anledning till farhågor. Beträffande åter

de slag af kraftfoder, som äro föremål för import, beräknas

efter en årlig konsumtion af 2,070,000 ton en brist vara för

handen af icke mindre än 543,000 ton, hvarifrån dock afgår

på grund af nedslaktning och export af besättningarna samt

minskad utfordring en beräknad mängd af 425,000 ton, läm-

nande en beräknad effektiv brist af 118,000 ton. Täckningen

häraf har ej ansetts vara af större vikt än att den öfver-

låtits till de enskilda importörerna att ombesörja. Hvad
öfrigt behöfves för att lifnära nationen, såsom kött, fläsk,

potatis, ärter, socker m. m., lär däremot finnas i tillräckliga

mängder. I detta sammanhang kan också nämnas, att det

från sakkunnigt håll, åtminstone före det engelska exportför-

budet på kol, antogs att kolbrist ej behöfver befaras.

Men såväl folket som militären behöfver mer än mat. Det

behöfves kläder, linne, skodon och annat mera, hvaraf åt-

gången i krigstid väsentligen ökas genom den utomordent-

ligt stegrade slitningen vid den mobiliserade armén. Därför

fordras ylle, bomull, garfvadt läder och åtskilliga andra rå-

materialier. På denna punkt må det vara nog att påpeka,

att icke alltid sedan den i augusti sådana varor varit till-

gängliga; men äfven beträffande många andra slag af för-

nödenheter medför krigstillståndet en betydligt ökad förbruk-

ning. Detta gäller icke enbart den speciella krigsmaterielen,

såsom vapen, ammunition m. m. utan i lika hög grad också

vissa maskiner och redskap, transportmateriel, telegraf- och tele-

fonmateriel och annan utrustning både på ochutanförkrigsskåde-

platsen. Härför erfordras icke blott järn och stål utan äfven andra

metaller, såsom nickel och koppar, samt bensin, oljor, spräng-

medel m. m. Särskildt kopparn har blifvit en mystisk me-

tall, mera värdefull än guldet, som skulle säkra det inter-

nationella bytet, och om det i denna stund finnes tillräck-
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liga mängder däraf, så är det genom en skickelsernas kom-

bination på godt och ondt.

Liksom på öfriga områden är det ej heller här nog att till-

räckliga förråd finnas vid krigstillståndets början. Det måste

också sörjas för en planläggning af utvidgade tillverknings-

möjligheter för ersättande af försliten materiel och utrust-

ning, och härför tarfvas en organisation af de fabriker, som
äro ägnade att upptaga en sådan tillverkning. Inom ett fler-

tal tillverkningsgrenar har såsom tidigare påpekats ett sam-

arbete mellan militär och industriell organisation etablerats,

men luckor finnas. Erfarenheten har lärt, att under ett längre

fälttåg förbrukningen är större, än man hitintills har tänkt. I

Schweiz, som dock hållit en högre reserv än vi på åtminstone

några af angifna punkter, ha konsekvenserna tagits och än

större förråd blifvit upplagda.

Man kan ej häremot invända att, då förhållandena ej med-

gifvit alla de nödiga artiklarnas anskaffande utifrån, icke nå-

got mer kunnat göras, än hvad som blifvit gjordt, nämligen

att stoppa exporten och lita till att den enskilde sörjt för

sig. När Tyskland ej kunde importera ull, föranstaltades en

»Reichswollewoche»; det vill med andra ord säga, att man
med omtänksam framsynthet organiserade de många enskilda

men splittrade hjälpkällorna i det stora helas tjänst. Så

borde äfven här hemma de, som sitta inne med full känne-

dom om, hvar brister finnas, kunnat taga ledningen, kunnat

handla i stället för att utreda och riksdagsmanövrera. Nu är

det icke så väl beställdt med vår materiella krigsberedskap i

världskrigets grde månad, som önskvärdt varit. Och detta är

djupt att beklaga. En dyrbar tid är förgången. Men till

modlöshet är ingen grund, ty vi stå dock vida bättre beredda,

än vi gjorde vid krigets början, och erkännas skall, att på
åtskilliga punkter betydelsefulla åtgärder vidtagits. Hvad
som öppet måst sägas är, att det allvarliga läget tarfvat,

att än mera åtgjorts och med större beslutsamhet genom-

förts. Vi kunna otvifvelaktigt redan nu, om det kräfves,

ställa upp och föra fram vår svenska armé — om än icke på

alla områden fullt rustad efter det moderna krigets fordringar
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— dock hjälpligt rustad för att lösa sin uppgift. Och då vi

ännu besitta fördelen af att kunna välja vår tid, kunna vi

äfven flytta våra brickor, så att chanserna vid utgångsläget

ligga någorlunda gynnsamma på vår sida.

I förhållande till den militära och materiella krigsbered-

skapen är den »civila» och finansiella en senare men därför

icke mindre betydelsefull omsorg. Här ligga likväl betingel-

serna för ett effektivt ingripande i våra egna händer, och ar-

betet därpå är ej beroende af att lotsas fram under risker för

vår själfbestämmanderätt. På detta område ha förhållandena

af sig själfva efter krigsutbrottet framtvingat en hel del åt-

gärder, som genom regeringens ingripande synas bli be-

ståndande resultat af erfarenheten, om icke riksdagens kort-

synthet slutligen skall lägga hinder i vägen. Moratorielagens

införande, myntlagens suspension, riksbankens ökade sedel-

utgifningsrätt, inrättandet af statens lifsmedelskommission,

krigsförsäkringskommission och industrikommission äro brott-

stycken af denna allmänna civila krigsberedskap. »I hela

dess vidd» skulle denna fråga upptagits till pröfning af den

rikskommisson för den ekonomiska krigsberedskapen, som

Kungl. Maj:ts föreslog årets riksdag. Bland andra uppgifter, som
skulle tillkomma densamma, erinrar statsrådet också om, att en

organisation af det privata kreditväsendet under kriget blir er-

forderlig. Till följd af propositionens sena framläggande kan

man emellertid knappast våga hoppas, att ännu några posi-

tiva planer utformats. Det måste dock bestämdt understry-

kas, att såväl för krigets finansiering som för den enskilda

affärsverksamhetens lugna gång kreditfrågans ordnande är

ett det viktigaste ledet i den finansiella krigsberedskapen.

Hvad innebär nu denna finansiella krigsberedskap? En
bättre insikt i detta ämne skulle säkerligen bidraga till många

vanföreställningars skingrande. I stort sedt kan dess inne-

börd sägas vara att tillförsäkra staten nödiga rörelsemedel,

utan att den ekonomiska cirkulationsprocessen bringas i olag.

Tydligtvis finnes det icke mer än ett sätt att under krigets

gång utöfver de ordinarie inkomsterna skaffa medel till täck-

ning af de ökade utgifterna, nämligen genom lån. Ty det
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måste anses vara undantagsfall, att statsinkomsterna under

pågående krig kunna ökas. Vidare kan staten endast i yt-

terst ringa mån, såsom feodalherrarna i gamla tider, finan-

siera ett krig i egen regie. På somliga punkter, såsom i

fråga om ammunitionstillverkning m. m. låter det sig väl

tänkas, att staten arrenderar därtill lämpliga fabriker, men
driften kräfver gifvetvis kontanta medel. I enstaka fall är

också tänkbart, att staten skulle kunna likvidera med obli-

gationer i stället för med sedlar, men detta kan endast ske

i undantagsfall. I alla händelser far ej därigenom en senare

nödvändig emission äfventyras.

För det första behofvet af dessa sålunda oundvikliga lån

kan alltid och utan större olägenhet sedelpressen tagas i

bruk, enär omsättningen med ens stiger samtidigt med att

penningens cirkulationshastighet förminskas. Härvid är lik-

väl att märka, att vi i Sverige, där sedlar är det vanliga

betalningsmedlet, ha en mindre marginal att röra oss med
än i de länder, som ha guldmynt löpande i rörelsen. Vid

krigsutbrott bildas i dessa länder alltid »hoards» af detta

guld, men ingen torde här hemma komma på idén att lägga

sedlar på kistbotten. I synnerhet nu, då sedelemissionen redan

tillåtits öfverskrida det normala behofvet, måste denna margi-

nal för vår del anses vara ytterst begränsad, hvilket ger

ytterligare anledning till att här i landet vid ett eventuellt

krigsutbrott för det första penningbehofvet med varsamhet

umgås med sedelpressen. Sådant läget f. n. är måste vi

därför vara beredda på att redan på ett mycket tidigt skede

få tillgripa andra medel.

Täckning af denna sedelemission, hvilken icke är något

annat än ett lån från allmänheten, förskaffar sig staten ge-

nom diskontering af skattkammarväxlar vare sig hos riks-

banken eller ett syndikat af privata banker.

Så långt möta sålunda egentligen inga svårigheter utöfver

de påpekade, särskildt i den nuvarande situationen, då våra

banker ha en fullt solid kassaställning och för årstiden extra

ordinärt stora tillgodohafvanden i utlandet, hvilka med nära

30 mill. kr. öfverstiga fjolårets.
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Vid ett krigsutbrott strömma dessa sedlar så ut för betal-

ningar af allehanda slag, och en riklig tillgång på pengar blir

rådande.

Därmed inträder det andra stadiet af arbetet på åstadkom-

mande af en finansiell krigsberedskap, ett stadium, som man
icke så lätt och icke utan förtänksamhet kommer öfver.

Penningöfverskottet i rörelsen måste nämligen inom en icke

alltför afsevärd tid åter bringas att strömma tillbaka till

emittenten. Ty det uppstår en farlig situation, om ej så

sker. Blir cirkulationen öfverfylld med sedlar, så reagerar

den ekonomiska mekanismen genom en stegrad prisnivå,

hvilket är liktydigt med ett minskadt värde hos sedeln, och

en fortsatt finansiering enligt denna metod skulle ofelbarli-

gen leda till snar ruin. Sedlarna måste därför icke blott

bringas att strömma tillbaka, utan det emitterade öfverskottet

måste så småningom förintas, allteftersom det ekonomiska

arbetet åter börjar fungera i vanlig ordning. Det är ej nog

att lita till, att detta öfverskott automatiskt i form af depo-

sitions- och sparbanksinsättningar återföres till bankerna. Ty
dels kunna de åter af dessa utfordras, dels är en bank blott

en förmedlare och underligger tvånget att låna ut lika väl

som att låna in. Det föreligger sålunda den största sannolik-

het för att sedlarna ej själfmant återvända utan ge sig ut på

långresa, gå från hand till hand under en längre tidsfrist än

i normala fall är vanligt. Lån från allmänheten i form af

ökad sedelutgifning måste därför i längden förhindras och

ersättas med en låneform, som ej berör cirkulationsprocessen

och därmed prisnivån. Den icke räntebärande sedeln måste

utbytas mot en räntebärande obligation, som i lugn får hvila

i ett kassafack.

Mot en alltför stark utvattning af sedelstocken är därför det

enda säkra medlet, att allmänheten genom tecknande af ett

krigslån tvingas att tid efter annan göra inbetalningar och så-

lunda att lämna ifrån sig en del af sina penningmedel. Detta

kräfver emellertid icke blott, att en stark offervillighet parad

med ett djupt medvetande om sakens betydelse är att påräkna

hos allmänheten, utan äfven att alla anstalter äro träffade för att
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underlätta och stödja lånesubskriptionen. Förutom lämpliga

anordningar beträffande obligationsvalören och tidpunkten för

emissionen och inbetalningen måste sålunda tillräcklig kredit

kunna ställas till allmänhetens förfogande. Ty det är icke alltid

säkert, att i det ögonblick inbetalningen skall ske, vederbörande

tecknare ha de erforderliga sedlarna tillhands. Här måste någon

komma emellan, som är beredd att träda in äfven för en mindre

bankmässig, men ändock god säkerhet. Detta är i vårt land

så mycket nödvändigare, som vi äfven under vanliga förhål-

landen starkt anlita krediten.

Här vidgas problemet från det speciella fall, hvarom nyss

talats, till en fråga, som intimt berör möjligheten att hålla

hela näringslifvet i gång. Den sedelflod, som vid krigsut-

brottet strömmar ut, får i början en mycket ensidig rikt-

ning. Den går till leverantörerna af de för mobiliseringen

och den öfriga utrustningen nödvändiga rekvisitionerna. Men
det måste äfven ses till, att andra näringsidkare, som ej pro-

fitera häraf, få sina behof af rörelsemedel fyllda. Denna fördel-

ning och öfverflyttning af rörelsemedel kan endast åstadkommas

genom en särskildt därför lämpad och upprättad organisation.

Vi ha därvid ett mönster att tillgå i de tyska krigslånekas-

sorna, hvilka vid krigstillfälle äro berättigade att mot lom-

bardering af värdepapper, spannmål m. m. dylikt utge sedlar,

hvilka efter krigets vslut skola inlösas med guld.

Såsom häraf framgår spelar tillgången på penningar en-

dast en sekundär roll i den finansiella krigsberedskapens pro-

blem. Den ofta hörda öfvertron om guldets betydelse torde

därmed också vara reducerad till sina rätta dimensioner. Ty
i verkligheten är guldet blott ett moment ibland flera att

säkerställa sedelns kreditvärdighet.

På den här behandlade punkten rörande vår finansiella krigs-

beredskap kan sålunda det mest väsentliga sägas vara, att

allmänheten hyser förtroende för situationen och är besjälad

af vilja att stödja statens lånebehof samt att en organisation för

en utvidgad kreditgifning förefinnes.

Till slut måste vi också söka göra oss en föreställning om
den ekonomiska börda, som ett krig skulle pålägga oss efter



114 VÅRA MAKTMEDEL.

dess slut. Som ett nyktert ekonomiskt spörsmål skulle frågan

kunna formuleras så: ha vi ekonomisk kraft att bära ett krigs

kostnader för att förekomma en amputation af norra Sverige?

Ur nationell synpunkt borde frågan vara onödig, ty för en

hvar måste stå klart, att för den farans afvändande intet offer

kan vara för högt. Men klenmodigt och ansvarslöst tal har

äfven här gjort sin sådd, trots det att ett försök att se situa-

tionen i ögonen långt ifrån är ägnadt att sprida misströstan och

undergräfva vår själfkänsla. Må vi därför se närmare till, hvad

svaret skulle blifva.

Först måste då en ungefärlig uppskattning göras rörande

de eventuella belopp, som krigföringen själf kostar. Enligt

tillgängliga upplysningar från det rysk-japanska kriget och

Balkankrigen erhållas följande approximativa siffror:

Rysk-japanska kriget (varade 550 dagar):

Kostnader ^. .,

Krigsstyrka, i milj. , ^ ^

Marie
^^^^-^^^

Ryssland 1,365,000 2,378 3,

a

Japan 1,200,000 2,224 3,4

Balkayikrigen (varade 225 dagar):

Bulgarien 300,000 400 6,0

Serbien 180,000 285 7,0

Vidare kan omnämnas, att i generallöjtnanten von Al-

tens »Handbuch fiir Heer und Flotte» (19 13 Art. &Kos-

ten und volkwirtschaftliche Wirkungen des Krieges d) som en

antaglig siffra för de direkta krigskostnader i ett eventuellt

framtida tyskt krig 6 Mark pr dag och man har angifvits.

Dessa utgifter af sålunda högst 7 Mark eller 6,30 kr pr dag

å den serbiska sidan under Balkankriget inbegripa alla direkta

krigskostnader inklusive de med mobiliseringen och den strate-

giska uppmarschen förenade engångsutgifterna för transporter,

inköp af fordon, hästar o. s. v., och skulle alltså kunna vara

en ungefärlig siffra att räkna med äfven för oss. Emeller-

tid är det klart, att ju kortare fälttåget är, desto högre
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komma de sistnämnda utgifterna att verka på medeltalet,

hvarom också en jämförelse mellan siffrorna för det rysk-

japanska kriget och Balkankrigen ger en antydan. Därtill

kommer, att transportkostnaderna äfvensom utrustnings- och

underhållskostnaderna för vår del ställa sig relativt höga.

10 kr. pr dag och karl måste dock vara en för Sverige till-

räcklig siffra äfven för ett jämförelsevis kort fälttåg. Antages

vidare, att, då uppbådad landstorm inberäknas, en styrka af

t. ex. 400,000 man kan komma att kallas under fanorna,

skulle man således med dessa båda approximativa siffror

sammanställda kunna utgå ifrån en kostnad pr dag af ungefär

4,0 miljoner kr. Detta gör alltså omkring 120 miljoner kro-

nor i månaden eller en årlig räntebelastning på kommande
generationer af cirka 6,0 miljoner kronor pr krigsmånad.

Härtill vore att lägga de indirekta kostnaderna, men dessa

låta sig ej taxeras i siffror. De äro beroende på, om kri-

get föres på egen eller främmande mark, om förbruknin-

gen kan ersättas af hemlandets resurser eller om utlandets

måste tagas i anspråk, och därtill kunde läggas en mång-

fald andra omständigheter, som icke kunna öfverskådas. Men
det är härvid också att märka att kreditsidan icke är full-

ständigt tom, alldeles bortsedt från om företagets syfte ernås

eller ej, i det att mot statens förluster komma alltid att stå

icke så obetydliga privata vinster.

Ser man därefter på statens hjälpkällor till täckande af de

framtida ränte- och amorteringskostnaderna, så ter sig detta

problem visst icke så oerhördt bekymmersamt. Det må där-

vid först framhållas, att den svenska staten icke befinner

sig i något nödläge. Af egna produktiva fonder upptager

budgeten för år 19 16 en inkomst af 60,1 milj. kr., hvartill

kommer som andel i riksbankens vinst för år 19 14 8,8 milj.

kr. eller sammanlagdt 68,9 milj. kr., hvaremot såsom utgif-

ter för räntor å statsskulden för år 191 6 anslagits 33,0 milj.

kr., däri inräknadt räntorna för de hittills varande lånen för

mobiliseringskostnaderna, hvarigenom ett årligt öfverskott af

35,9 milj. kr. uppkommer. Med rätta kan därför sägas, att

den svenska staten är en kapitalist, som väl gör sig förtjänt
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af sina medborgares tillit, äfven om den i stor utsträckning

skulle behöfva uppträda som låntagare.

Vinstöfverskottet å statens egen företagareverksamhet kan

emellertid ganska väsentligt ökas, i första hand genom att

malmexporten omedelbart drifvcs upp till riksgränsbanans

fulla kapacitet, hvilket eljest skulle ha skett först år 1921. Med
hänsyn tagen icke blott till statens vinstandel utan äfven till

de ökade trafik- och skatteinkomsterna äfvensom till drifts-

öfverskottet från Porjus och af järnvägens elektrifiering har

i enlighet med de uppgifter, som återfinnas i statens olika

aftal med de norrbottniska malmbolagen, en beräkning gjorts,

som visar att på detta sätt statsinkomsterna kunna ökas från

omkring 16,0 milj. kr. 19 15 till 24,6 milj. kr. 1921. Tänker

man sig vidare en ökad brytning af i milj. ton, skulle däraf,

enligt samma beräkningsgrund som den, hvilken utgjorde bas

för 1913 års aftal, nära 6 milj. kr. ytterligare inflyta. Endast

genom dessa åtgärder skulle sålunda omkring 272 månads

krigskostnader kunna täckas. Därtill kommer de ökade in-

komsterna från statens öfriga kapitalanläggningar t. ex. kraft-

verken, ehuru det här rör sig om mindre belopp — man
anger halfannan miljon.

Gifvet är likväl, att den väsentligaste delen af krigskost-

naderna måste bli en permanent skattebörda. Huru långt

våra krafter härutinnan sträcka sig är ej här platsen att ut-

reda, men en antydan därom torde man dock kunna erhålla

af den nu utgående, tillfälliga värnskatten, hvarigenom under

treårsperioden 191 5— 17 skall uttagas 75 milj. kr. Det vill

säga 25 milj. kr. pr år, hvilket, om skatten gjordes perma-

nent, skulle täcka 4 månaders krigskostnader. Emellertid

måste härvid erinras, att det effektiva trycket af en sådan

skatt ej kan mätas med dess nominella belopp, försåvidt

nämligen krigslånen kunna erhållas inom landet. Ty i stort

sedt måste det förhålla sig så, att förbrukningen för statens

räkning under kriget måste kompenseras af den nödtvungna

inskränkning, som måste ske i ett till sig själft i stort sedt

hänvisadt nationalhushåll. Skatterna måste sålunda komma
tillbaka som räntor, om det än icke vid denna cirkulation
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kan förväntas, att i hvarje enskild hushållning ökade ränte-

inkomster täcka de ökade skatteutgifterna.

Men med en ökning af den direkta skatten vore vår skatte-

kraft visst icke uttömd, och en finansministers uppfinnings-

rikedom torde ej behöfva sättas på ett allt för stort prof för

utfinnande af lämpliga skatteobjekt bland det relativt stora

antal konsumtionsföremål, hvilka ingå som en del i våra till-

vanda behof och ökade anspråk på tillvaron. Om vi blott äro

behärskade af ett fast beslut att offra något för fosterlandet,

har hvar och en i sin stad alltid tillfälle därtill.

Det saknas icke svårigheter, förskylda eller oförskylda, att

öfvervinna, men att af klenmodighet och pessimism låta sig

afskräckas vore lika farligt som en lättsinnig och utmanande

öfverskattning af vårt ekonomiska läges möjligheter.

Ett krig kräfver stora offer. Men då blir det att spörja,

om icke dessa offer ändock äro mindre tyngande än de för-

luster, som de afse att värja. På spel står Norrbottens län

— om icke mer — och det är icke den fattigaste lands-

ändan af Sverige. Att uppskatta debet och kredit på en

sådan vinst- och förlusträkning låter sig ej göra. Mycket är

framtidsvärden, såsom de många vattenfallen, de rika malm-

fälten och den hägrande elektriska järnindustrien. Men re-

dan nu flyta årligen från de lappländska grufvorna belopp

på många tiotals millioner både till staten och enskilda i

alla rikets andra provinser såsom ränta på det i grufvor

järnvägar, hamnanordningar m. m. arbetande kapitalet, som
med säkerhet icke så afsevärdt skiljer sig från en milliard.

Och ännu andra materiella värden skulle kunna läggas till

dessa. Men till slut — hvem köpslår väl äfven om million-

tals kronor, när nationens integritet och framtid stå på spel?
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Det har i det föregående lämnats en belysning af de

objektiva förutsättningarnaför en svensk utrikespolitik un-

der 1 91 4—15 års världskris. Vi ha orienterat oss rörande

Europas allmänna läge vid krisens utbrott, vi ha sökt klar-

lägga de geografiskt och historiskt gifna uppgifter vårt folk

har att lösa, och vi ha gjort oss reda för både de politiska

förbindelser och de egna ekonomiska och militära resurser,

på hvilka vi kunna bygga vårt utrikespolitiska handlande,

med hvilka vi kunna räkna för fyllande af nationens uppgif-

ter utåt.

Men ett folks utrikespolitik bestämmes icke bara af objek-

tiva politiska och militära fakta, den bestämmes också af dess

känslor för de i motsatta intresseläger splittrade nationerna, af

dess uppfattning om den kulturella betydelsen av stridens ut-

gång. Huru hafva dessa relationer till de kämpande influerat

på vårt utrikespolitiska ställningstagande?

Med förfarne folktalares sinne för retoriska effekter utslungade

västmakternas statsmän vid krigsutbrottet sin lösen: mot den
folkförtryckande militarismen, för demokratien och
friheten, England med traditionell moralisk anspråksfullhet

tillfogande: för de små nationernas rätt. Kan man för-

våna sig öfver att detta program icke förfelade sin verkan

å vänsterpartierna i de neutrala länderna? I vårt land
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räknar sig en god del af den borgerliga liberalismen och

med få undantag hela socialdemokratien med själ och hjärta

till »den europeiska ententen mot den pansrade näfven », och

den svenska radikalismens politiske ledare, Hjalmar Branting,

försummar intet tillfälle att med hela makten af sin agita-

toriska formuleringskonst utslunga sitt anatema mot »den

tyska militärdiktaturen», ja, han tvekar icke att förkunna, att

på västmakternas seger hänger folkens själfbestämningsrätt

och därmed äfven vår egen själfständighet! Och Ellen

Key, den främsta bland 1880- och go-talens kulturradikala

årgångar, har på ett för henne själf lika karaktäristiskt som

för hennes forna tyska beundrare sårande sätt anslagit samma
toner: för henne är den germanska andan så dyrbar, att den

större faran synes henne ligga i Potsdam, icke i Moskva!

Vi vilja icke här taga upp frågan om sympatier och anti-

patier för det ena eller andra af de kämpande folken. Många
af oss känna en djup frändskap med tyskt väsen, sådant det

uppenbarat sig i musik och diktning, i Siegfrieds germanska

ungdomsjubel och Fausts fördjupade människoideal; andra

skatta den franska litteraturens och det franska måleriets

formsäkra och själfulla konst högre. Några hafva goda vän-

ner i Tyskland, medan de af engelsmän endast träffat ande-

fattig och obildad medelklass; andra ha fäst sig vid de »äppel-

tyskar turisternas nattkappor och resårkängorjämte andra för-

åldrade toalettagremanger, medan de resande engelsmännen

haft de »rätta» kragarna och skodonen.

Allt detta behöfva vi icke här debattera, ty det beröres

icke af krig och utrikespolitik. Tankar och känslor äro tull-

fria; vetenskapens och konstens värld känner icke några mili-

tärgränser. Där arbetas det vidare, före som efter kriget,

och det som produceras här hör mänskligheten till, äfven om
det är nationellt färgadt och betingadt. Böckernas och konst-

verkens öden afgöras icke på slagfälten, och om kriget för

några decennier också skulle medföra inställandet af en del

internationella kongresser och festmiddagar, så vore skadan

ringa. Folken komma ändock att lära af hvarandra på den

estetiska och vetenskapliga kulturens område, ty i deras för-
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måga att lära ligger en ständig kraftkälla och ett säkert tec-

ken på deras vitalitet. För hvar och en, som kunnat och

velat se, har det varit ett af de mest förtroendeväckande

dragen i Tysklands offentliga lif under kriget, huru snart de

första veckornas upphetsade stämning gifvit vika för öfver-

tygelsen om nödvändigheten att lära, af kriget och af mot-

ståndarne. Denna goda tyska egenskap vilja vi icke förlora.

Det är en absurd tanke, att vår frontställning mot öster

skulle afstänga oss från den ryska litteraturens rikedomar,

och att ett samgående med Tyskland skulle hindra oss att

njuta af fransk kultur eller lära af engelskt samhällslif. En
sådan nationalistisk isolering ligger icke för svenskarnas lynne,

med dess naturliga rättrådighet och dess svaghet, för att icke

säga fåfänga, i förhållande till det utländska.

Men dessa egenskaper göra det också alltför lätt för vårt

folk att i sina utrikespolitiska stämningar förlora sina egna

intressen ur sikte. Öfver alla andra bud träder i dessa

vargatider krafvet på vårt fosterlands bestånd och trygghet,

förutsättningen för hvarje svenskt kulturarbete, till lifvet hotad

af »folk af en främmande stam». Ensam bland Europas

folk tror sig svensken då ha råd att bedöma det stora skåde-

spelet som en åskådare på parketten, lidelsefullt diskuterandet

dramats personer, tagande parti från alla andra synpunkter

utom sin egen . . . Märker han icke, att han i själfva verket

sitter inne på scenen och hvarje ögonblick kan tvingas att

taga aktiv del i spelet? Denna, man vore frestad att säga

lättsinniga rättskänsla är ett gammalt vackert drag i svensk

karaktär, skada blott att det så lätt urartar i formellt rätts-

hafveri och så sällan är förenadt med förmågan att kritiskt

fördjupa sig i främmande folks väsen och institutioner. Däraf

ock det eko, som västmakternas krigsrop: för demokrati och

frihet, mot militarismen! har funnit i den svenska vänsterns

bröst. Inom stora lager af vårt folk är man fast öfvertygad

om att västmakternas seger och Tysklands förödmjukelse är

ett villkor för det europeiska kulturarbetets lyckliga fortgång,

och inför detta stora mål försvinna alla hänsyn till vår egen fara.

Hjalmar Branting, som förr visat sig godt förstå Sveriges ut-
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rikespolitiska läge, förklarar nu, att »en tillfällig lättnad» för

oss svenskar genom tyska framgångar i öster väger mycket

lättare än ett tyskt nederlag i väster, nödvändigt för att

trygga principen om folkens »rätt och frihet».

Denna slagordens underbara makt öfver svenska hjärnor

tvingar oss att i all korthet närmare granska västmakternas

anspråk på att företräda en högre politisk kultur än Tysk-

land, framför allt med hänsyn till de föreställningar härom,

som traditionellt äro rådande inom de svenska radikalernas

läger. ^ Denna granskning inskränker sig, vi betona det än

en gång, till fransk, engelsk och tysk statsordning och

afser icke någon värdesättning af de olika ländernas kultur-

arbete i dess helhet — den senare en gränslös och ofrukt-

bar uppgift, som vi gärna fortfarande lämna åt vissa före-

tagsamma ledareskribenter.

Likaså lämna vi Ryssland här från början åsido. Äfven

om de finnas, som likt Ellen Key föredraga Moskva fram-

för Potsdam, hafva icke många modet att öppet bekänna

denna mening, och i hvarje fall spela icke sympatierna för

rysk politisk kultur någon roll i den svenska opinionen.

Finland ligger oss för nära. Vi veta här alltför väl, huru

det är att lefva i ett land utan någon offentlig rätt, där

gränserna mellan den enskilde »undersåten» och statsmakten

uppdragas af åtminstone fem, särskildt nyanserade »skydds-

tillstånd» och belägringstillstånd . . . Det svenska samhället

står Tyskland med dess rikt och fast utbildade rättslif när-

mare. Våra ententister tala icke gärna om den tredje mak-

ten i förbundet mot » barbarerna t>.

* Vi äro i det lyckliga läget att på svenska äga en ingående och synner-

ligen belysande behandling af detla ämne i professor Gustaf Steffens ar-

bete Krig och kultur (två delar i Stockholm, 1914 och 1915), till hvilket

hvarje intresserad läsare hänvisas.
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VÄSTMAKTERNA.

Du går, en nordisk främling, genom Paris' hjärta, Louvrens

borggård, en af dessa oförlikneliga vårdagar, då syrenerna

börja säljas på boulevarderna och lifsglädjen skimrar i den

silfverklara luften . . . och du stannar gripen framför monu-

mentet från 1870— 71. Med en ädel och hänförande gest

ropar Gambetta åt sina landsmän de montrer a Vunivers ce

qiiest un grand peuple qui ne veiit paspérirl Och ur strids-

fanans flygande veck vinkar Frankrikes genius, segerns och

ärans genius.

Un grand peuple^ qui ne veut paspérir — ett stort folk, som

icke vill gå under! Om något folk så har det franska för-

tjänat denna lidelsefulla hyllning. Äran är lifsnerven i dess

patriotism. Intet af Europas folk kan blicka tillbaka på en

så lysande krigshistoria som det franska.

Först af alla kontinentens makter träder i Frankrike den

starka och enhetligt ordnade moderna staten fram ur medel-

tidens feodala upplösning. I en rad af segerrika krig tillkämpar

det sig suprematien på fastlandet, delvis i förbund med Sve-

rige, mot det splittrade, härjade, politiskt kraftlösa Tyskland.

Dess kolonisatörer och sjömän fatta fast fot i Indien och

Amerika, dess flotta täflar med Englands. Men de dubbla

linjerna mäktade det icke fullfölja, och i midten af 1700-talet

förlorade det Indien och Kanada till England, under Napo-

leon också anspråken på en världsmaktsställning till sjöss.

Den våldsamma omhvälfning af det gamla ståndssamhället,

som den stora revolutionen innebar, förminskade i sanning

ej Frankrikes militära vitalitet. Tvärtom, i den anarkiska

statsupplösning, som revolutionärernas blodsregemente i frihe-

tens och jämlikhetens namn hotade att medföra, framträdde

snart armén — och kyrkan! — som de enda institutioner,

i hvilka ännu ordning, pliktkänsla och allmänanda betydde nå-

got. Sabeln och vigvattenkvasten! Af pöbelhoparna blef un-

der trycket af fosterlandets yttre faror medborgararméer med
högre uppgifter än mord och plundring, och i denna upprörda
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tid lades grunderna icke endast för det moderna Frankrike, utan

äfven för den moderna militarismen. I stället för de yrkes-

arméer, med hvilka Ludvig XIV och Fredrik den store förde

sina fälttåg, trädde folkuppbådets hundratusenden, som med
vapenmakt skyndade att utbreda den franska patriotismens

nya lösen, liberté, egalité et fraternité, öfver Europa, till blan-

dad båtnad visserligen för de underkufvade folken. Den all-

männa värnpliktens, hela folket omfattande militarism föddes

i jakobinen Carnots levée en 7nasse och fostrades till storhet

under Napoleons våldsamma eröfringskrig. Den nya armén

medförde en ny strategi: i stället för att utmatta motståndaren

och spara de egna, icke alltför talrika trupperna blef målet att

med hastiga, hänsynslösa slag förinta fienden. Större seg-

rar — men också större uppoffringar och lidanden för segrare

och besegrade. Napoleon var den nya krigskonstens mästare,

en tysk general från befrielsekrigen mot Frankrike, Clausewitz,

dess störste teoretiker. Det napoleonska förtrycket bröts

med revolutionens egna vapen: folkhärar, enade af natio-

nalitetsidén.

På Europas fastland fick Frankrike behålla en del af sina

eröfringar, men dess kolonialvälde var förloradt. Med be-

undransvärd energi lades genom Algeriets eröfring (1830)

snart grunden till ett nytt, och ostörd af de våldsamma inre

kriserna har Frankrikes koloniala expansion fortgått under

hela 1800-talet, med det resultat att det för närvarande, Ma-

rocko inberäknadt, behärskar 46 millioner människor utanför

Europa — emot allenast 12 millioner för Tyskland. Och
det är icke de bästa bitarna af Guds gröna jord, som Tysk-

land fått på sin lott.

Imperialismen, begäret att utvidga sitt folks gränser,

området för dess materiella och andliga kultur, har en

synnerligen lifskraftig representant i det moderna Frank-

rike, och den stöder sig, nu liksom under Napoleon, på

en väl utvecklad militarism. Det skall härmed icke rik-

tas några pacificistiska anklagelser mot Frankrike i samma
stil som de vanliga beskärmelserna öfver Tysklands »preus-

seri». Till hvad som är villfarelse och verklighet i denna
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föreställning skola vi senare återkomma. Vi vilja endast

fastslå ett faktum, som är väsentligt för att man skall kunna

döma båda länderna med samma mått — om man nu vill

döma. Den stridbara stoltheten öfver eget land och eget

kulturarbete är en egenskap på både godt och ondt, som
säkert alltid skall känneteckna ett lifskraftigt folk. De svenska

radikaler, som med mycken flit och behörig indignation no-

tera hvarje tysk professors mer eller mindre högtflygande

imperialistiska planer, synas emellertid ha glömt, att medan
tyskarna med sin teoretiska genialitet visserligen skapat en

kolonialpolitisk vetenskap, hafva de under de sista decennier-

nas koloniala täflan endast tillerkänts till större delen mindre-

värdiga, ofruktbara eller febersumpiga landsändar. Men de

goda fransmännen, demokratiens och frihetens förkämpar emot

mihtarism och imperialism, hafva enbart sedan 1871 förvärf-

vat kolonier med en folkmängd lika stor som och ett ytinne-

håll många gånger större än hela Frankrikes. För att icke

tala om engelsmännen, hvilkas eröfringar under samma tid

motsvara hela den europeiska kontinenten.

Den franska kolonialpolitiken har i jämförelse med den tyska

en afgjordt aggressiv karaktär. Åtskilliga gånger har den under

de sista årtiondena hållit på att framkalla ett europeiskt krig.

Den fransk-engelska kolonialmotsättningen kulminerade med
major Marchands marsch påFaschoda, där trikoloren afsåg att

reklamera Egyptens uppland, Sudan, för det »nordafrikanska

kejsardömet». England mobiliserade, och inför perspektivet af

en försoning med Tyskland, den naturliga förutsättningen för ett

engelskt krig, föll Frankrike undan. Delcassé inledde det nya

skedet i fransk utrikespolitik, hvars frukter och pröfvostund vi nu

upplefva: till den ryska alliansen fogades ententen med England.

Revansch för 1870 —7 1 förblef grundtanken i det franska folkets

utrikespolitiska orientering. Belöningen för erkännandet af Eng-

lands herravälde i Egypten blef för Frankrike Marocko, och

utan hänsyn till denna stats befogade anspråk att fålefva »sitt

eget fria lif» hafva fransmännen med blodiga fälttåg genomfört

sin penetration pacifique. Spanien afspisades med några smu-

lor från den rikes bord, och mot Tysklands kraf att också
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få ha ett ord med i laget satte västmakterna sitt förenade

motstånd, beredda, om så vore nödigt, att låta vapnen tala.

Tyskland fick nöja sig med några handelspolitiska koncessio-

ner och ett litet stycke af franska Kongo. Det kunde ifråga-

sättas, med hvad rätt västmakterna ansågo sig kunna på

egen hand afgöra Marockos öde, ja, från liberal och paci-

fistisk synpunkt borde Tysklands inskridande till förmån för

Marockos integritet och den öppna dörrens politik åtmin-

stone i princip ha ansetts befogadt. Icke en bråkdel af den

indignation, som ägnats det belgiska neutralitetsbrottet, har

dock kommit den franska Marockopolitiken till del; tvärtom

torde våra hemma-ententister allmänt ansett Tysklands upp-

trädande som ett brutalt utslag af den pansrade näfvens

politik. Här mätes icke med lika mått.

Man frågar sig med förvåning, huru detta Frankrike, hvars

folkmängd de sista femtio åren varit nästan stillastående,

och hvars ekonomiska lif likaså vida öfverflyglats af gran-

narnas, ännu är i stånd att drifva en så aktiv och expansiv

utrikespolitik. Ty med hvilken lidelsefull ifver har icke det

franska folket sökt jäfva den dödsattest öfver stormaktspoli-

tiken, som de nedslående nativitetssiifrorna årligen utställa!

Huru har det åter kunnat resa sig till världsmaktsställning

efter de förnedringens dagar, då en preussisk konung kröntes

till tysk kejsare i spegelsalen i Versailles slott, och då tyska

soldater måste anropas till hjälp mot de upproriska parisarna?

De hemliga maktmedel, som gjort detta möjligt, äro i

själfva verket af mycket materiell art: de bero på Frank-

rikes utomordentliga finanskraft. Bakgrunden för Bismarcks

återhållsamma kolonialpolitik var Tysklands eget kapitalbe-

hof. Det utomordentligt kraftiga industriella uppsvinget tog

landets hela sparförmåga i anspråk. Afkastningen af det natio-

nella arbetet måste disponeras för att finansiera den indu-

striella expansionen inom Tysklands gränser, och till kapital-

placeringar utomlands och i kolonier hade man icke mycken
råd. Med den utomordentliga ökning af Tysklands national-

förmögenhet, som de sista decennierna ägt rum, har detta

förhållande i någon mån ändrats; tyskt kapital har bör-
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jat söka bättre förvärfsmöjligheter utomlands, i rysk industri

och i amerikanska järnvägar, delvis ock i imperialistiska

företag såsom Bagdadbanan och marockanska grufvor.

I det rika Frankrike hafva de egna kapitalbehofven inga-

lunda varit så kräfvande, och man måste annorstädes söka

användning för de väldiga kapital, som det flitiga och spar-

samma folket årligen kunde afsätta. Detta finanskapitalets

utvidgningsbehof förklarar Frankrikes koloniala expansion. I

våra dagar eröfrar man icke kolonier för att utpressa skat-

ter och tributer efter de antika och spanska världsvälde-

nas mönster. Icke heller spelar handeln i och för sig den

roll man ofta vill göra gällande. För handeln är den öppna

dörrens politik en billigare och bekvämare utväg. Kolo-

nierna betyda i främsta rummet placeringsmöjligheter: det

är icke skatter, icke bara handelsvinster, utan bättre räntor än

i hemlandet, som utgöra den moderna kolonialpolitikens huf-

vudsyfte. Det var icke om den särdeles obetydliga handeln

med Marocko, som Frankrike och Tyskland tvistade, utan

om koncessioner för grufvor och järnvägsföretag.

Ännu mycket viktigare än för den koloniala expansionen

har Frankrikes ställning såsom storfinansiär blifviti dess euro-

peiska politik. Härigenom har det nämligen varit möj-

ligt att under de 44 år, som sett en ökning af Tysklands folk-

mängd med 62 X) medan Frankrikes egen endast stigit med
8 X) ständigt fasthålla vid förhoppningarna på revanche för

1870—71 och återtagandet af de förlorade provinserna, Elsass-

Lothringen. Revanchetanken, det bestämmande draget i det

franska folkets utrikespolitiska lynne, har grundats på den

ständiga ström af franskt guld till Ryssland, som varit priset

för den fransk-ryska alliansen, — samt på en allt våldsammare

öfverspänning af Frankrikes egna militära krafter. En aggressiv

imperialism med de modernaste finanskapitalistiska mål och

medel, stödd på en militarism långt mera betungande än den

tyska — se där Frankrikes utrikespolitik! Den har icke

mer än fraserna gemensamt med den förkämpe för »demo-

krati och frihet», som våra radikaler tillönska segern i världs-

kriget.
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Ty hvad innebär denna revanchetanke, hvars berätti-

gande man anser så höjdt öfver all debatt, om icke det

rena eröfringskrigets program? Man använder icke gärna

så klara verba, men meningen är lika god. »Återställandet

af Frankrikes territoriella enhet» eller någon liknande fras

bemantlar de chauvinistiska begären, och det är märkligt huru

troskyldigt den galliska vältaligheten accepterats af de neu-

trala ländernas vänster. Medan man icke försummar att låta

indignationen flöda öfver hvarje tyskt tal om Belgiens

infogande i det tyska riket, uteblifva alla protester, då

den franska regeringen, inklusive socialdemokraterna, öppet

proklamerar Elsass-Lothringens återeröfring som krigets mål.

Det kunde eljest tyckas, som om Hjalmar Branting, som har

så många bekymmer öfver de tyska partivännernas tydliga

olust att bidraga till en förödmjukelse för den tyska »kejsar-

politiken», här kunde få tillfälle till en stilla erinran, men
uppenbarligen anses Frankrike tillhöra »de ädlare delarna»

af Europa, som få tillåta sig litet af hvarje.

Det kan därför vara skäl att påminna om att Elsass-Loth-

ringen, som visserligen före 1871 i tvåhundra år tillhört Frank-

rike, dock är ett urgammalt tyskt land, med öfvervägande tysk

befolkning — endast \o % ix fransktalande. För deri, som vill

grunda den politiska kartan på nationalitetens rätt, borde det

vara en upprörande tanke att för de tio procentens skull

lägga de nittio under Frankrike. I mycket har rikslandet

behållit fransk odling och sympatier för franskt väsen, men
därom hafva alla dess partier varit ense: ingen skilsmässa

från Tyskland! De första årtiondenas proteststämningar hafva

för längesedan aflösts af ett på det hela godt samarbete med
det stora rike, hvaraf rikslandet nu är en del. Och hvarför

skulle man vilja tillbaka till Frankrike? Där vore Elsass-

Lothringen endast en landsända utan själfstyrelse, regerad

från Paris enligt fransk byråkratisk slentrian, medan den i

Tyskland i öfverenstämmelse med germanska förvaltnings-

begrepp åtnjuter full autonomi. De småaktiga polistra-

kasserier, med hvilka den hårdhändta tyska »gränsmarks-

politiken» irriterat den franska befolkningen, betyda icke
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mycket i jämförelse med de ekonomiska band och politiska

rättigheter, som knyta den till Tyskland. Redan 1874 fick

Elsass-Lothringen rätt att utse ledamöter af tyska riksdagen

och en rådgifvande landtdag, som 1877 erhöll full medbestäm-

manderätt i lagstiftningsfrågor rörande rikslandet. Denna auto-

nomi har 191 1 vidare utbyggts genom en verklig, under social-

demokraternas parlamentariska medverkan tillkommen författ-

ning, grundad på allmän rösträtt och i allmänhet fullt så demo-

kratisk som någon af de sydtyska staternas. Praktiskt sedt

är Elsass-Lothringen numera en själfständig stat inom det

tyska riket. Denna förtryckta landsända, som nu skall »be-

frias» från det tyska barbariet, hade redan sex år efter den

tyska eröfringen den autonomi, som England ännu icke gifvit

Irland, och som en fransk provins aldrig har några utsikter

att få . . .

Nej, Frankrike har icke någon irredenta i Elsass-Lothringen,

och de nationellt moraliska synpunkter, med hvilka revanchen

motiveras, hvila på lösa konstruktioner. Bakom densamma
döljer sig endast en lidelsefull chauvinism, hvars syfte är att

återställa »den europeiska jämnvikten s>, som Le Temps före

kriget uttryckte saken, eller rättare: den franska suprematien

öfver Europas fastland.

I grunden är nämligen den franska revanchetanken icke något

annat än en ättling i rakt nedstigande led af Bourbonernas

och Napoleonernas tyska politik — det är Rhenlinjen, som

måste vinnas, för att det sålunda möjliggjorda strategiska

trycket på Tysklands rikaste och sårbaraste provinser skall

höja Frankrike från en periferisk västmakt till en central-

europeisk stormakt. Tysklands historiska uppgift att utgöra

valplatsen för fransk och rysk maktpolitik skall förlängas i

det oändliga; däraf ock det ädla begäret att kasta det bar-

bariska Preussen ut ur Tyskland. Alliansen med Ryssland

är det traditionella medlet för denna politik, alltifrån Fredrik den

stores kamp för det unga Preussens bestånd, öfver Tilsit, som

beröfvade oss Finland, gaf Ryssland en bit af Ostpreussen

och befäste Frankrikes hegemoni i västra Tyskland, öfver

Napoleon III:s ryska entente, som möjliggjorde hans itali-
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enska eröfringskrig, fram till 19 14 års slagfält vid Aisne

och San. Redan dessa namn markera dock den nya ställ-

ningen: Bismarcks statskonst har gjort det möjligt att skjuta

fronterna från tysk botten in i fiendeland.

För hvarje dag under den tredje republiken blef det

allt klarare, huru utsikslöst revancheprogrammet i verklig-

heten var, och röster höjdes för en försoning med Tyskland

på grundval af de bestående gränserna och för ett öfver-

gifvande af den dyrbara ryska alliansen. Att demokratiens

milliarder skulle användas till att göra tsaren oberoende af

sitt folks fordran på medbestämmanderätt och stödja honom
i hans reaktionära och bloddränkta inrikespolitik, hade all-

tid förefallit Jaurés och hans partivänner oegentligt. Men
dessa försonligare stämningar uppslukades af chauvinistiska

flodvågor, som förstärkte och utbyggde förhållandet till Ryss-

land. Den sista kan dateras från valet af Poincaré till re-

publikens president. Uppenbarligen har denne sett sin huf-

vuduppgift i att på bästa sätt förbereda le resultat final af

allianspolitiken. Joffre skickades till Petersburg, och den

ryska vänskapen uppvärmdes med nya milliarder, vid hvilka

dock fästes bestämda villkor rörande den ryska krigsbered-

skapen: kårerna vid västgränsen höjdes till så godt som full krigs-

styrka och det strategiska järnvägsnätet emot Tyskland skulle

utbyggas — allt för franska pengar. Själf påtog sig Frank-

rike den treåriga värnplikten, hvars genomförande så ord-

nades, att man år 191 5 skulle ha bragt upp linjen till nära

nog full krigsstyrka. När valen våren 19 14 gåfvo ett be-

stämdt utslag för freden och mot den treåriga värnplikten,

lyckades Poincaré ändock med hjälp af den finansiella oligar-

kien störta den radikala ministären Doumergue, som ersattes

af en parlamentariskt blandad regering med tyskätaren Del-

cassé, skaparen af ententen med England och f. d. sände-

bud i Petersburg, till ledande medlem. Och det hör till

pjäsen, att vid detta sista tillfälle, dä de fredsvänliga ele-

menten höllo på att vinna öfverhand, den imperialistiska

pressen i England, främst Times ^ i så starka ordalag uttryckte

sina bekymmer för den franske förbundsbroderns inre stadga

9.
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och allianstrohet, att det väckte uppseende och förargelse hos

dess radikala kolleger.

Den oförsonliga tyskfientlighet, som varit ledande för fransk

utrikespolitik, må ha varit naturlig och berättigad under tiden

närmast efter nederlaget, men i samma mån som de nya

gränsförhållandena stabiliserats och icke endast utsikterna utan

äfven skälen för en återeröfringaf Elsass-Lothringen försvunnit,

har den bidragit till att förstärka det drag af inafvel, som

utmärker det franska lynnet. Den franska patriotismen rör sig

gärna i allmänna talesätt om frihet och broderskap, men hyser i

själfva verket hjärtligt litet intresse för andra folk än sitt eget.

De nordiska beundrarna af fransk kultur ha icke några mot-

svarande känslor att räkna på hos fransmännen. Medan vår

moderna svenska skönlitteratur funnit ett andra fädernesland

i Tyskland, har den — med få undantag som bekräfta regeln—
knappast mött någon förståelse i Frankrike, och denna kine-

siska mur, hvaröfver Björnson klagade, har nått sin höjd-

punkt gentemot Tyskland. Med utomordentlig energi har

den franska allmänheten fasthållit en af hat och okunnighet

karrikerad bild af det moderna Tyskland, i stort sedt obe-

rörd af de försök till en bättre förståelse, som tid efter annan

gjorts. Denna franska, man kan numera godt säga entente-

chauvinistiska vrångbild af Tyskland har märkligt nog vunnit

mycken anklang hos svenska radikaler— ett exempel på den

suggestiva kraft franska politiska föreställningar, ja, redan det

franska språket äger i dessa kretsar.

I Frankrikes förnämsta politiska tidskrift^ kunde man så-

lunda i början af år 19 14 få läsa följande beskrifning af

Tyskland och Preussen. Det finnes, säger författaren, två

former för mänsklig samlefnad, som innebära en fruktbar för-

soning af den mänskliga solidariteten och nationalkänslan —
den ena är fosterlandet, la patrie, i fransk form, den andra

riket, the empire^ efter engelskt mönster. Preussen är där-

emot en parasitisk samhällsbildning utan hvarje originalitet

och ursprunglighet, en karrikerande efterapning, som endast

^ Revue politique et parlamentaire, junihäftet 19 14.
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skapat en förvrängning af den franska och engelska förebil-

den. Medelhafvets kultur blef vanmäktig, när den nådde denna

dystra himmel och detta frånstötande haf. Tyskland har al-

drig kunnat inhämta det försprång på tvenne århundraden,

som det öfriga Europa fått vid kristendomens införande.

Dess förhatliga historiska roll är icke någon tillfällighet, en-

dast ett troget uttryck för dess väsen. Man hade beväpnat

Preussen för att det skulle bekämpa det orientaliska barba-

riet, men det behöll sina vapen för att upprätthålla barbariet.

Kriget har blifvit dess nationella yrke, och pacifisterna måste

förstå, att deras lösen: krig enaot kriget 1 är liktydigt med:

krig emot Preussen! I Tyskland företräder Preussen hatets

och oenighetens princip. Dess härskare uppbyggde en stats-

enhet men intet fosterland; därför föll Preussen också ihop

för den franska revolutionens stötar. Vid samma tid kommo
de rika och kultiverade syd- och västtyska länderna genom
beröringen med Frankrike till nationellt själfmedvetande och

bildade sålunda ett fosterland. Preussens uppgift under 1800-

talet har bestått i att med falska medel, till Hohenzollrarnas

förmån, konfiskera detta fosterland. Med hjälp af ett sorg-

fälligt odladt hat uppbyggdes skenet af ett tyskt fosterland

— ett fosterland, som rättfärdigar alla antimilitarismens de-

klamationer. Sedan vidare Preussens prestationer på den and-

liga kulturens område karaktäriserats på liknande sätt, kon-

kluderar författaren, naturligt nog, att Preussen måste kastas

ut ur Tyskland. Denna uppgift tillkommer Syd- och Väst-

tyskland i förbund med Frankrike och Österrike, som ändt-

ligen borde upphöra att intressera sig för Balkanpolitiken

och i stället, genom att besegra den preussiska »perversite-

ten», skapa ett verkligt patrie allemande.

Den kinesiska okunnighet om det stora grannlandet, som
speglar sig i ofvanstående rader, är karaktäristisk för fransk

chauvinism, och det är roande att se, huru grunddragen af

denna bild af det politiska Tyskland utan vidare accepterats

af den tyskhatande vänstern i de neutrala länderna, senast

af Ellen Key i hennes temperamentsfulla artikel mot Bis-

mareks och för Goethes Tyskland. Huru denna bild stäm-
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mer med verkligheten, skola vi senare undersöka— det är här

nog att fastslå dess ursprung i renodlad fransk nationalism.

Det är vidare, som förut anmärkts, typiskt för den mot

Tyskland riktade, af revanchetanken närda franska chauvinis-

men, att den icke med åren förlorat sin kraft och gifvit vika

för fredligare tänkesätt. Man får icke underskatta det arbete

i detta hänseende, som på senare åren bedrefs af Jaurés och

andra franska politici, liksom naturligtvis icke heller den

fina uppskattning af tysk kultur kan förnekas, som på sina

håll inom Frankrike gjort sig gällande (Romain Rolland).

Men dessa undantag bekräfta regeln: till någon makt och be-

tydelse hafva de icke nått. Samtidigt med de tyska och franska

vänsterpartiernas försoningssträfvanden (pingstkonferenserna

i Schweiz!) arbetade Poincaré på att påskynda och fullända

de ryska rustningarna och genomdref den treåriga värnplikten

i eget land. Under den krigiska nervositet, som på de senare

åren hållit Frankrikes politiska atmosfär i en ständig skälfning,

har legat en känsla af att tillfället till en revanche höll på

att glida Frankrike ur händerna. Hvarje år som gick ökade

afståndet mellan Frankrikes och Tysklands militära resurser,

och hvem visste, huru länge den gynnsamma allianskombina-

tionen England-Ryssland kunde upprätthållas? Ovillkorligen

drifva dessa pessimistiska reflexioner till snar handling —
däraf ock det öfverhettade, katastrofala drag, som utmärkt

fransk chauvinism. Nu eller aldrig 1 Och i denna stämning

påtager man sig nya militära bördor, utan mycken hänsyn till

om de kunna bäras, ännu mindre till huru de skola kunna

betalas. Först några veckor före världskrigets utbrott kom man
sig för att börja upplåningen af de milliarder, till hvilka bristen

i statskassan uppgick efter rustningsbesluten i början af år 1913.

Vi komma här till den andra hufvudpunkten i ententens

anklagelse emot det »barbariska» Tyskland: militarismen,

hvilken väl endast kan ha någon mening, om man själf tror

sig fri från detta lyte. Det har förut visats, huru den moderna

militarismen i själfva verket har sitt ursprung i revolutionens

Frankrike, som sannerligen icke heller glömt att vidare ut-

bilda den. En serie af ständiga kolonialkrig har uppehållit
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arméns krigiska spänstighet — precis som engelsmännen,

efter Bismarcks ord till lord DufFerin, sedermera vicekonung

af Indien, på det hela taget äro ett fredligt folk, fastän de,

naturligtvis, gärna hafva ett par sportskrig pågående i skilda

världsdelar, one or hvo little sporting tvärs. Militärutgifterna

per invånare uppgå enligt försvarsberedningarnas uppgifter i

England till 27.60, i Frankrike till 26.15— i det »militaristiska»

Tyskland däremot endast till 19.22 kronor! Och öfningsti-

den ! I Frankrike utgjorde den före kriget tre år öfver lag, i Tysk-

land i regel två, för skolbildade endast ett år. Medan i Tyskland

endast hälften af de värnpliktiga, endast de kroppsligt kraf-

tigaste verkligen uttagits till militärtjänst, är man i Frank-

rike vid mönstringen så öfverseende som möjligt, med det resul-

tat, att Frankrike med sina 40 millioner invånare hade en

större stående armé än Tyskland, hvars folkmängd uppgick

till 68 millioner. Och det är icke nog med att man till sista man
söker tillgodogöra sig landets egna soldatresurser— sedan länge

har det ingått i Frankrikes militära planer att träna upp sina fär-

gade undersåtar att på europeiska slagfält slåss för »revolutio-

nens dotter» mot det tyska barbariet. Att döma af striderna

på västfronten torde man i detta hänseende ha nått goda

resultat. Redan i fredstid mönstrar Frankrike 70 tusen färgade

trupper, hvartill i krig beräknas komma ytterligare 80 tusen —
siffror som väl nå upp till storleken af den färgade armé,

hvilken England håller till hela sitt indiska väldes försvar 1

Militärväsendet är till sin omfattning större i Frankrike än i

något annat land.

Och tror man kanske, att krafvet på militär disciplin och

absolut lydnad är mindre i Frankrike än annorstädes? Främ-

lingslegionens rekryter kunna afgifva talande vittnesbörd om
den allt annat än känslosamma andan i den franska armén.

Eller förmena våra franskbeundrande radikaler, att man i

Frankrike lyckats utrota denna fatala kåranda, som öfver-

allt varit ett så svårt hinder för den fullständiga demo-

kratiens genomförande? Ensamt Dreyfusprocessen är ett till-

räckligt exempel på den utomordentliga styrka, som denna

anda nått i den franska armén, och till och med under kri-
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get har det förnummits hur »Pére JofFre» med mycken barsk-

het afvisat herrar deputerades alltför närgångna »inspektio-

ner». Med behörig fasa citeras ofta ett yttrande af kejsar

Wilhelm att rekryten måste, om så fordras, vara beredd

på att skjuta på sin egen far eller mor — men man glömmer

att denna eventualitet aldrig inträffat i Tyskland, medan

däremot i Frankrike militär mer än en gång utkommende-

rats mot strejkande arbetare. De blodiga strejkkravaller,

som Zola skildrar i Germinal^ äro verklighetsbilder. Den

store radikalen Cléemenceau drog sig icke, till socialister-

nas förbittring, för att använda militär emot strejkande, lika

litet för öfrigt som den liberala engelska regeringen underlät

att utkommendera trupper mot de strejkande transportarbe-

tarne härom året. Den regerande plutokratiska bourgeoisien i

den demokratiska republiken förstår icke skämt i sociala frågor

och använder utan blödighet statens militära maktmedel emot

dem, som revoltera emot den bestående ekonomiska ordningen.

Man misstar sig slutligen i högsta grad, om man förestäl-

ler sig, att den militära glansen är mindre i Frankrike än i

Tyskland. Något så lysande som en stor parad på Longchamp

den 14 juli kan man knappast få se i den preussiska militärsta-

ten. Det romanska folklynnet har icke låtit något af ståten

från kejsardömet förfaras under den tredje republiken. Le

panache har alltid stått högt i kurs hos fransmannen, i hvarje

fall vida högre än Végalité. Reglerna för det offentliga cere-

monielet, rangordningen o. s. v. vid högtidliga tillfällen, mot-

tagandet af framstående personer, regleras fortfarande af ett

ryktbart napoleonskt dekret från 1804, och man kan vara

förvissad om att republikens dignitärer icke neka sig några

kejserliga hedersbetygelser. Ett besök i en provinsstad af

en efemär minister, hvars tjänstetid kanske räcker några

veckor eller månader, for att inviga någon järnväg eller hålla

en oration vid ett landtbruksmöte, ledsagas med nästan lika

stor militär pomp och ståt som den tyske kejsarens resor.

Och hvilken lysande militärprakt utvecklas icke vid motta-

gandet af främmande monarker eller sändebud ! I denna tea-

traliska konst äro fransmännen mästare.
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Af den demokratiska jämlikheten märkas icke många
spår i republikens offentliga lif. Napoleon, som förstod

att räkna med de mänskliga svagheterna, skyndade sig att

skapa en ersättning för den af revolutionen afskaffade adeln

genom instiftandet af hederslegionen, i hvars fem olika klas-

ser äfven republikens män inordnas efter förtjänst, relatio-

ner och fåfänga. De gamla, mer eller mindre äkta adelstit-

larna spela för öfrigt alltjämt en utomordentligt stor roll, och

öfverhufvudtaget är det franska samhället så olikt den enkla

demokrati, hvilken våra ordenshatande åttiotalister en gång

uppställde som sitt ideal, som väl gärna är möjligt. De kor-

rekta umgängesformerna och rangfrågorna spela i republiken

lika stor roll som i en ärevördig monarki. Hvar senatens pre-

sident skulle placeras vid Victor Hugos begrafning, för att

hans rang skulle komma till ett adekvat uttryck, orsakade

flera trätor än många ministerkriser. Vid en galaföreställ-

ning på stora operan till ära för ett ryskt eskaderbesök må-

ste man sätta upp en särskild skärm i den statliga logen för

att markera att senatens president intog en högre rangställning

än deputeradekammarens. I sammanhang härmed står det

utomordentliga öfverflödet på offentliga högtidligheter af alla

slag, invigningar af offentliga byggnader, aftäckande af sta-

tyer, öppnande af kongresser o. d., vid hvilka ministrar eller

andra politiska notabiliteter förväntas hänföra åhörarna med
en lysande romansk vältalighet om republikens heliga grund-

satser. Knappast i något modernt land spelar den tomma
politiska frasen en så hedrad och lifskraftig roll som i Frank-

rike. Ett löjligt exempel på denna konventionalism kan no-

teras från början af år 1914. En illistig journalist skickade

en mängd deputerade och senatorer en inbjudningsskrifvelse

till aftäckande af en minnesstod öfver »demokratiens uppfost-

rare, Hégésippe Simon», jämte anhållan att vederbörande

måtte låta anteckna sig som ledamöter af festens hederskom-

mitté, samt eventuellt hålla ett tal vid festen, i hvilket fall

alla nödiga handlingar skulle öfversändas. På inbjudnings-

skrifvelscn var tryckt följande djupsinniga motto: »Dim-

morna skingras, när solen stiger.» Denne »demokratiens upp-
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fostrare» existerade endast i den företagsamme tidningsman-

nens hjärna, men icke förty förklarade sig icke mindre än 15

senatorer och 9 deputerade jämte andra notabiliteter med nöje

villiga att förläna glans åt medborgarfesten »för den af mig

så högt uppskattade Hégésippe Simon».

Hela denna konventionalism tillhör dock endast utsidan

af det franska statslifvet, fastän den är nog så belysande för

uppfattningen af jämlikhetens begrepp. En djupare bety-

delse hafva de franska anspråken att pä ett förebildligt sätt,

till kulturens fromma, hafva reaHserat demokratien och den

medborgerliga friheten. Läran om folkviljans suveränitet,

om folkets absoluta rätt gentemot alla historiska makter,

har sin rot i tysk och anglosaxisk grund, men fick hos de

franska upplysningsfilosoferna, Rousseau och Montesquieu,

sin klassiska form. Den lysande skärpa och agitatoriska

kraft, hvarmed den här förkunnades, gjorde den till den

mäktigaste faktorn i Europas politiska föreställningsvärld, i

all synnerhet i 1789 och 1848 års revolutionjiromantiska upp-

lagor. Kombinerad med populariserade föreställningar om
engelsk parlamentarism utgör den hufvudparten af den konti-

nentala liberalismens teoretiska barlast, och i all synnerhet

visar den svenska vänstern djupa spår af franskt inflytande.

Af den engelska vänstern, där de vulgärdemokratiska dog-

merna balanseras af Jeremias Bentham's socialreformatoriskt

fruktbara teorier, har vår liberaUsm icke lärt mycket. Dess

genialaste representant efter ståndsriksdagens fall, Adolf He-

din, erinrade gärna »herr talmannen» om Moliére eller

Montesquieu inför våra förvånadt lyssnande riksdagsbönder,

och när den outtröttlige arbetaren på den svenska politikens kal-

marker ändtligt lades till hvila, sveptes hans kista i den franska

trikoloren. Den svenska socialdemokratiens ledare står Hedin

i detta hänseende nära. Och i öfverensstämmelse med de

traditionella ententechauvinistiska föreställningarna om Tysk-

land har den svenska socialdemokratien med få undantag under

kriget vändt sina sympatier för Frankrike och mot det land,

där de moaderna socialdemokratiska åskådningen vuxit fram

och Intnerntionalens tyngdpunkt utan gensägelse legat.
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Alltsedan de folkomröstningar, sonni gjorde Napoleon III till

fransmännens kejsare, hvilar den franska författningen på den

allmänna rösträttens grund. Folksuveräniteten utgör här icke

längre endast en politisk arbetsmetod, ett argument i par-

tiernas kamp om makten, utan ingår som en grundläggande

dogm i den tredje republikens statsbyggnad — att folket

är den högsta statsmaktens innehafvare, från hvilken alla

andra befogenheter härflyta, är icke bara en trosartikel, utan

har erhållit rangen af en rättssats. I öfverensstämmelse här-

med anse sig fransmännen själfFallet representera en stat af

högre ordning än den tyska eller de skandinaviska, där man
ännu arbetar med en så föråldrad, fastän märkligt lifskraftig

faktor som en personlig konungamakt. Afven för den svenska

vänstern ha, enligt Karl StaafFs ord till arbetaretåget den

8 februari 19 14, »demokratiens heliga grundsatser» blifvit

bortom tid och rum liggande, öfver all kritik upphöjda led-

stjärnor för hvarje politiskt handlande, som icke vill utsätta

sig för den fruktansvärda beskyllningen att hota »det svenska

folkets själfstyrelse». Kan man förundra sig öfver att vänstern

måste framför alla andra värdera det land, där dessa talesätt

så att säga tillhöra statslifvets officiella ritual, visserligen utan

att de på dessa ledmotiv uppbyggda orationerna blifva ro-

ligare att höra på än de monarkiska festtalen . . .

Bakom denna beundran ligger en orubblig tilltro till »den

demokratiska utvecklingen», en bergfast förvissning att histo-

rien steg för steg, i trots af tillfälliga, af taktiska missgrepp

i försvarsfrågor eller nykterhetsfrågor förorsakade bakslag,

för oss närmare demokratiens tusenåriga rike, allmän röst-

rätt och parlamentarism, republik, referendum och hvad man
mera kan önska sig — med ett ord: vänsterpartiernas ostörda

herravälde. Och i trots af den amerikanska demokratiens oer-

hörda korruption, i trots af den franska republikens inrepolitiska

sterilitet, i trots af den italienska demokratiens öfver allt för-

nuft upphöjda krigsvilja, i trots af att den monarkiska tyska

staten gifvit de stora massorna den bästa lagstiftningen och den

effektivaste förvaltningen ... i trots häraf fortfara vänsterns

eskatolog^r att i demokratiens tillkommelse se den säkraste ga-
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rantin för folkens inre välmåga, för fredens och rättvisans triumf

i utrikespolitiken. I sitt första-maj-tal i år om »det sista kriget»

har Hjalmar Branting än en gång lagt historien till rätta ur

denna synpunkt och i folkviljans bestämmanderätt öfver »här-

skarviljan» proklamerat den eviga fredens grundval — talat

och sagt tre veckor före det italienska anfallet på Öster-

rike! Den svenska socialdemokratiens ledare har dock alltför

rika erfarenheter af demokratiens verkligheter, att folkviljans

suveränitet för honom — som för vänsterledare af mindre

mått — skulle kunna blifva den enda grundsatsen för det

politiska arbetet i korridorer och plenisalar.

Men Frankrike ligger så långt borta, för oss nordbor

ännu kringsvept af den stora revolutionens romantik. Hvilket

ungt hjärta har icke klappat fortare vid Marseillaisens li-

delsefulla toner! I långa tider har »revolutionens dotter» för

hvarje trohjärtad demokrat varit ett andra fosterland. I den

trikolor, som höljde den döde Adolf Hedin, den fattige

svenske kämpen för rättvisa åt de små och betryckta såväl

som för ett starkt försvar mot den tredje republikens mosko-

vitiske allierade, hafva dessa starka band kommit till ett gri-

pande uttryck.

Huru fjärran är icke den politiska verkligheten från det

»andens rike», där Adolf Hedin hämtade sina politiska ideal! I

det väsentliga är den franska statsbyggnaden ännu i dag

den samma, som Napoleons autokratiska härskarvilja kon-

struerade. Allt är här prägladt af den strängaste central i-

sation; från den minsta kommun löpa trådarna öfver depar-

tementsmyndigheterna, prefekterna, tillsammans i Paris' mini-

sterier. Här härskar endast en princip: subordinationens.

Här finnas icke som i Sverige centrala ämbetsverk, med

sakkunskapens nyttiga själfständighet emot en poUtiskt be-

stämd regering, icke någon lokal själfstyrelse, som kan göra

sig gällande gentemot den centrala statsmakten. Den franska

statskroppen har föga af den organiska karaktär, som ut-

märker det tyska riket, där hvarje historiskt gifven, lokalt

eller nationellt färgad del af det hela, från primärkommu-

nerna och enkannerligen städerna, upp genom de högre kom-
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munala enheterna, kretsar och provinser, till det tyska rikets

särskilda stater, åtnjuter en vidsträckt själfständighet och

lefver sitt eget lif inom det stora fosterlandets ram. Hvarje

lokal och provinsiell själfverksamhet förkväfves i den unifor-

merande enhetlighet, som samlar allt lif till en enda punkt.

Paris. Af den mångsidighet, initiativrikedom och vitalitet,

som utmärker tysk förvaltning, ser man därför icke många
spår i Frankrike. Den anmärkning, som från vänsterhåll

ofta riktas mot Tyskland, att dess öfverlägsna organisations-

kraft förkväfver alla själfständiga meningsyttringar i sitt by-

råkratiska »schema F», träffar i verkligheten Tyskland föga

— men med dess större kraft Frankrike.

Någon kommunal själfstyrelse, som till form eller inne-

håll kan jämföras med den tyska, finnes icke i Frankrike. I kom-

munerna härskar visserligen den allmänna rösträtten — men
hvad hafva den municipala folkviljans representanter att göra?

Det kommunala verksamhetsområdet är strängt kringskuret;

kommunala affärsföretag finnas knappt, och icke heller upp-

visar den kommunala socialpolitiken tillnärmelsevis den mång-

fald och handlingskraft, som är ett af det moderna Tysk-

lands bästa drag. Så godt som hvarje kommunalt beslut

kan upphäfvas af högre myndighet, prefekten eller republikens

president, och de flesta, särskildt alla som röra kommunens
finanser, måste underställas statsmyndigheterna för pröfning

och fastställelse. Kommunens rätt att utdebitera skatter är

på det snäfvaste begränsad; ofta måste den rentaf gå till

parlamentet för att dess skattebeslut skall få laga kraft.

Öfver sin budget bestämmer kommunen icke ensam utan

måste finna sig i att statsmyndigheten sätter in eller stryker

särskilda anslag. En svensk stad skulle på en månad drif-

vas till öppen revolt, om den skulle vara underkastad den

inblandning, som är den franska kommunalförvaltningens dag-

liga bröd.

Med själfva den löpande förvaltningen få icke de folkvalda

fullmäktige befatta sig. I Frankrike finnas icke några mot-

svarigheter till de styrelser och nämnder, som i svenska och

tyska städer deltaga i det direkta förvaltningsarbetet — alla
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sådana ärenden hvila hos förvaltningens chef, mären, och

dennes underlydande tjänstemän. Och mären bör betraktas

mera som ett statens än kommunens organ; visserligen väljes

han numera af kommunens fullmäktige, men han är som en

statens tjänsteman underkastad högre myndigheters befall-

ningar och kan när som helst af dessa suspenderas eller af-

sättas. Allt är här ännu uppbyggdt efter Napoleons berömda
tes: délibé7'er est le faii de plusieurs, agir le fait dun seul.

De kommunala förtroendemännen ha icke, som i germanska

länder, till uppgift att själfva sköta de kommunala ange-

lägenheterna i samarbete med statliga eller kommunala tjänste-

män, nej, de stå här utanför, begränsade till att kontrollera

och diskutera, utestängda från det direkta förvaltningsarbete,

som ensamt kan fostra till ansvar i offentliga värf. Man kan

rentaf sätta ifråga, om det i Frankrike alls finnes någon

kommunalförvaltning efter germanska begrepp, om det icke

här i själfva verket bara är frågan om en lokal statsförvalt-

ning, där vissa folkvalda förtroendemän äga en begränsad

rätt att deltaga.

Sådan är kommunen, statsbyggnadens tegelsten, hvars upp-

gift och verksamhet är den som närmast berör den enskilde

medborgarens dagliga lif Och samma, åtminstone mot ger-

mansk folkstyrelse alldeles stridande begrepp bestämma stats-

förvaltningen. Den franska staten är en exklusiv tjänste-

mannastat, där de folkvalda lekmännen stå utanför, disku-

tera och kritisera, men icke positivt deltaga. Af frihet visar

denna förvaltningsform icke många spår. Ämbetsmännens

subordination är icke inskränkt bara till tjänsten, och de som
indigneras öfver att de preussiska officerarna icke få gifta sig

utan öfverordnads tillstånd, skulle få riklig användning för

sin finkänslighet, om de närmare lärde känna den franska

byråkratiens inre lif. För hvarje tjänsteman skall uppläggas

en särskild akt, dossier^ som icke bara omfattar hans tjänste-

mannabana utan äfvcn hans privata lif. Dessa dossiers föras

för de lägre tjänstemännen på prefekturerna, för de högre i

ministerierna, och icke ens domarne äro undantagna från

denna kontroll. Här antecknas vederbörandes familje- och
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förmögenhetsförhållanden och, framför allt, hans politiska

antecedentia och åskådningar. Och man må icke tro, att

dessa notiser bara stå där för att tillfredsställa de öfverord-

nades nyfikenhet — de kunna få en mycket kännbar prak-

tisk betydelse. De franska tjänstemännen, äfven domarne,

äro afsättliga, och om, under den strid mot klerikalismen,

som fyllt nästan hela den tredje republikens politiska lif, en

postmästare hade en dotter, som deltog i kyrkokören, eller

själf för ofta gick i kyrkan, så berodde det endast på de

öfverordnades välvilja, om han fick behålla sin tjänst.

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är mycket större i

revolutionens Frankrike. Ty man må erinra sig, att friheten

i praxis icke åtnjöt större aktning under det revolutionära

skräckväldet än under Napoleons dagar. Samma »guverne-

mentala» anda behärskar den tredje republikens statsmän.

Man behöfver endast erinra om den ifver, hvarmed man sökt

försvara den heliga revolutionslegenden, på hvilken den offici-

ella retoriken hvilar. Clémenceau drog sig icke för att påyrka

förbud emot uppförande af ett drama af Sardou, som kunde

anses framställa Robespierre i en mindre förmånlig dager . .

.

Låtom oss lämna dessa beklagliga vittnesbörd om »Pots-

dam-andens» herravälde i den franska staten och återvända

till demokratien. Ofvan den för enväldet uppbyggda för-

valtningen finner man nämligen icke längre en själfhärskare

efter Ludvig XIV:s eller Napoleons mönster, utan folkviljans

suveräna organ, parlamentet och presidenten med sin inför

deputeradekammaren ansvariga ministär. Två, till synes

oförenliga principer hafva här samordnats — med hvilket

politiskt resultat?

Den första följden var »den officiella kandidaturen». Med
den utomordentliga makt öfver en tjänstemannakår, öfver-

stigande halfva millionen, som hvilar hos ministrarna, låg

det nära till hands för dem att söka inverka på valens ut-

gång. Detta var jämförelsevis enkelt, så länge rösträtten var

inskränkt och väljarne få i förhållande till tjänstemännen, men
äfven under den allmänna rösträtten finns det många sätt —
exempelvis genom statsanslag åt offentliga arbeten — att ge-
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nom prefekterna och deras underlydande influera på de röstande

till förmån för en viss kandidat. Ännu under den tredje re-

publiken är den inrikesminister, som »presiderar öfver valen»,

en utomordentligt viktig och inflytelserik person.

Men denna officiella valkorruption — som af samhällsbe-

varande patrioter ansetts vara alldeles nödvändig för att

» uppfostra > den allmänna rösträtten och ge den verkställande

makten den styrka som förvaltningscentralisationen påkal-

lar — denna korruption har i det moderna Frankrike tagit

nya former. Med parlamentarismens införande har makten gli-

dit de högsta förvaltningscheferna ur händerna. Fransmän-

nens politiska lynne har icke ledt till den solida partibild-

ning, som i parlamentarismens hemland delar underhuset i

två skilda läger, utan meningsmotsättningarna ha gifvit

upphof till en mängd växlande grupper med sinsemellan

rätt flytande gränser. Den parlamentariska grundsatsen att

regeringen i alla, små och stora frågor måste hysa depute-

radekammarens förtroende, har därför följdriktigt ledt till att

den ministeriella ansvarigheten tagit sig uttryck i en exempellös

ministeriell ostadighet. Om man frånräknar Waldeck-Rous-

seau's långa ministär omkring sekelskiftet, är icke regering-

arnas genomsnittliga lifstid mycket längre än tre kvartal. En
tillfällig votering i en bagatellfråga kan gifva ny riktning åt lan-

dets politik. Waldeck-Rousseau har talat om, huru han själf och

hela ministären Jules Ferry höll på att bli störtad och där-

med Frankrikes hela utrikespolitik ändrad genom en interpella-

tion om soptunnorna i Paris . . . Den starka centralisation,

som lägger i ministrarnas hand att bestämma färgen på

bekvämlighetsinrättningarna i Toulon eller formen på Paris'

soptunnor, leder med det franska partisystemet ofelbart till

täta ministerskiften och därmed till ett väsentligt försvagande

af den verkställande makten. »Vår författning», yttrar en

spirituell fransk politiker, »skapades af Napoleon I till hans

tjänst; vi nöja oss med att ställa den till herr Hvem-som-helst

förfogande. Och sedan tala vi om för den som vill höra på,

att vi grundat demokratien.» Den minister > Hvem-som-helst >,

som en tillfällig votering kan ha skänkt en portfölj, har helt
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enkelt icke tid att sätta sig in i den oerhörda massa af ären-

den, som nominellt tillhöra hans afgöranderätt, då han har

fullt upp att tänka på huru han skall kunna hålla sig kvar

öfver månadsskiftet. Makten glider automatiskt öfver till

ämbetsmännen. SjälfFallet kunna icke heller dessa fästa så

stort afseende vid hvad de efemära cheferna ha att an-

föra. Det finns i inrikesministerns rum, berättar Waldeck-

Rousseau, en länstol, där ministern placerar de besökande

prefekterna för att inviga dem i den nya regeringens pro-

gram. Men den välvilligt lyssnande prefekten kan icke under-

låta att erinra sig huru han för någon månad sedan hade

nöjet att sitta i samma fåtölj och mottaga diametralt mot-

satta instruktioner och, mänskligt att döma, om ytterligare

någon månad kan komma i exakt samma läge . . .

Den verkställande maktens försvagande har kommit den

lagstiftande till godo. Ämbetsmännens verkliga chefer äro

icke längre ministrarna utan herrar deputerade. Ministrarnas

beroende af parlamentet har gjort dem ytterst känsliga för

deputeradenas personliga önskningar, hvilket särskildt gör

sig gällande ifråga om utnämningarna. Avancemanget inom

republikens tjänstemannakår beror på deputeradenas rekom-

mendationer: un dossier sans lettre de député est incomplete.

Härmed skapa sig herrar parlamentariker anhängare, på hvil-

kas stöd de kunna räkna vid nästa val. Detta har blifvit

»den officiella kandidaturens» moderna form: med sin makt

öfver ministrarna utnyttja deputeradena centralisationen för

att trygga sitt återval. Faktiskt utöfvas den verkställande

makten af ministrarna i samråd med deputeradena och i

prefekturerna under valbossarnas medverkan och efter deras

order. Den parlamentariska korruptionen håller på att upp-

lösa den napoleonska förvaltningsapparaten.

Denna förvandling kan å andra sidan icke motiveras af

några nya och fruktbringande politiska principer, för hvilkas

genomförande parlamentet måste göra sig till statens herre.

Tvärtom, den tredje republikens inrepolitiska lif karaktäriseras

af en tämligen fullständig politisk sterilitet. Parlamentet upp-

tages väsentligen af interpellationer och politiska maktfrågor



144 VÄRLDSKRIGET SOM KULTURKAMP.

och har som lagstiftare visat sig inkapabelt. Hvarför skulle

man också reformera? Det franska samhället, yttrar en god

kännare af fransk politik, inreddes redan af Napoleon på det

sätt som bäst passade folkets lynne; man fick sin Code Civil

och Code Pénal, hederslegionen, franska banken och Comédie

Frangaise; rättegångsväsendet och skatteväsendet uppbyggdes

på det sätt det står än i dag. Sedan fyrtio år har man
debatterat antiklerikalismen och inkomstskatten, medan tyska

riksdagen gifvit sitt land en ny civillag, genomgripande

näringsreformer och en utomordentligt djupgående socialför-

säkring, för att endast nämna de viktigaste arbetsprodukterna.

Man har i Frankrike helt enkelt icke hunnit med: tiden

upptages af politiska debatter och lagstiftningen får vänta.

Det är knappt att man har tid att behandla budgeten, som

år för år försenas och får ersättas af improviserade stater, nå-

got som knappast är ägnadt att öka redan i statsförvaltningen.

Den politiska maktkamp, som fyller deputeradekammarens

tid, är alltid underhållande, ofta spännande, men erbjuder

föga af de djupa principiella motsättningar, som göra ett

studium af tysk och äfven engelsk inrikespolitik särskildt

fängslande. Den officiella lögnen, som i hvarje partipro-

gram firar triumfer, har i den franska politiken drifvits till

sin höjdpunkt. En fast och genomförd politisk åskådning är

här sällsynt, däraf ock de flytande partigränserna och de

ständigt uppdykande nya partigrupperna. I intet land äro de

socialistiska aflfällingarna så talrika som här; Millerand, Briand,

Viviani, för att endast nämna några af krigspolitikens främste,

ha endast användt den forna partivänskapen som språngbräda

till mera realpolitiska uppgifter. Och när detta sker på det

friska trädet, det socialdemokratiska partiet med sin tunga

teoretiska barlast och fasta förankring i klassmotsättningarnas

grund — hvad skall då ske på det torra? Bakom de grandiosa

fraser, som en häpnande främling läser på husknutarnas val-

plakat, dölja sig i själfva verket föga politiska, men så

mycket större personliga ambitioner. I denna kamp om in-

flytande och karriär, som utgör en af de många attraktionerna

i Paris* brokiga lif, utgöra pressen och penningen domi-
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ncrande makter. De stora finansintressen, som utgöra väsent-

liga faktorer i republikens politik, förstå att raffineradt använda

sig af parlamentariska och journalistiska språkrör. Om den

korruption, som härskar både inom parlamentet och pressen,

gifva ständigt nya skandaler vittnesbörd. De utrikespolitiska

pressunderstöden hafva nästan blifvit en officiös institution.

Den ryska legationen har i detta hänseende spelat en roll,

som starkt erinrar om den svenska frihetstiden. Le Temps

erhöll liksom Times frikostiga > ersättningar» för sina ryska

nummer, och än i dag harmas fransmännen öfver den macchia-

vellistiske Bismarck, som, naturligtvis i syfte att uppreta folk-

stämningen, från och med juli månads ingång 1870 lär ha

indragit dittills utgående understöd till franska tidningar!

Sådant är, i några korta drag, den politiska verkligheten

bakom de officiella talesätten om demokratiens heliga grund-

satser. Det är ett statsskick, som ger nödigt utrymme åt

fransmännens naturliga begåfning för orationer och kvicka

debatter, men där behållningen i form af goda lagar och effek-

tiv förvaltning är ganska ringa. Af verklig folkstyrelse finnes

här mindre än i Tyskland eller Sverige.

Hvarje folk har det statsskick som bäst passar det. Hvad
vi här velat vända oss emot är endast föreställningen om
Frankrike som mönster och förebild för oss; på frågan om
det franska statsskickets värde i och för sig ingå vi icke.

Allt är här nationellt betingadt. Den vältalighet, som synes

oss nordbor tom och fraseologisk, därför att den rör sig med
talesätt som icke motsvaras af några realiteter, tillhör kanske

de romanska folkens naturliga politiska atmosfär och tages

icke så tungt, som vi äro böjda att göra. Likaså är det ju

möjligt att de romanska staterna tåla en större dosis politisk

korruption än vi — när det kommer till allvar, ha vi ju sett

huru den franska staten kunnat samla sig till högsta presta-

tionsförmåga. Den élan^ hvarmed fransmännens sista år-

gångar löpa till storms mot tyskarnas fältbefästningar, har

än en gång besannat Gambettas ord. Och i denna pröf-

ningens stund måste man ju ock erkänna, icke utan bitterhet

å fåkunnige landsmäns vägnar, huru det officiösa demokratiska

10.
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frasmakeriet visat sig vara en utrikespolitisk tillgång af stort

värde, förvärfvad genom seklers internationella propaganda

och skyddad af goda inteckningar i troende vänstermäns.

hjärtan.

I den nutida svenska riksdagen citeras från liberalt håll

icke längre Montesquieu, såsom under Hedins tid, utan Glad-

stone. Det är en, redan efter ett år fast otrolig, men för

nuvarande svenska liberalers dogmatism typisk scen, då Karl

StaafF med den åldrande engelske statsmannens ord sökte lära

kung Gustaf och det svenska folket »hvad som passar sig»

för en konstitutionell regent.

Utgången motsvarade icke förväntningarna, men den som
intresserar sig för politisk psykologi måste medge, att StaafF

icke valde sin auktoritet utan inre grunder. Gladstone, hvars

vänner ju lefde i en ständig fruktan för hans förtjänster, ut-

märkte sig för större kännedom om mänskligheten än om
människorna, och till drottning Victorias förtviflan harangerade

han henne gärna med samma orubbliga högtidlighet som
ett folkmöte . . . Men the grand old man vore icke den

centralfigur i det senare 1800-talets engelska historia som

han är, om han icke därjämte hade åtskilliga egenskaper

som skilja honom från den svenske vänsterledaren — egen-

skaper som frodas i den egenartade politiska atmosfär, som
kringsveper de brittiska öarna och bildar grundförutsättningen

för engelsk parlamentarism.

De franskt färgade demokratiska föreställningar, som be-

härskade den svenska radikalismens Sturm und Dräng med
dess entusiasm för medborgarens naturliga rättigheter, och

som ännu äro bestämmande inom socialdemokratien, hafva på

senare år trängts i skuggan af de från England hämtade par-

lamentaristiska doktriner, som numera blifvit folkviljans kraf-

tigaste vapen — i dess ledares kamp om makten i staten. Men
i svärmeriet för parlamentarismen hafva de liberala räknemäs-

tarna glömt alla de ovägbara, historiska och moraliska faktorer^
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som bestämma ett folks styrelsesätt. Om något folk så kring-

gärdas det brittiska af dylika trollcirklar, hvilka den främmande

icke kan öfverskrida. Jämförelser äro här endast inom trånga

gränser, öfverflyttningar till andra länder icke alls möjliga. De
lynnesdrag, som bestämma engelsmännens politiska mentalité

och skilja deras politiska inrättningar från alla andras, icke

minst från de svenska liberalernas ideal, kunna här endast an-

tydningsvis angifvas. Om Englands historia kan med visst fog

sägas, att den mindre utmärker sig för militära framgångar än för

segrarnas inbringande resultat. I jämförelse med Frankrikes

krigshistoria är Englands ganska torftig, men i diplomatisk

klokhet och förmåga att utnyttja framgångarna tar England

ovillkorhgen priset. Om det nuvarande svenska liberala partiet

i Sverige torde ungefär motsatsen gälla: i val och voteringar

har det vunnit vackra segrar, i förmåga att fördärfva segerns

frukter äro »frihetsmännen vid makten» ouppnådda. Den
blandning af principtrohet och maktlystnad, som karaktärisera

våra sant »frisinnade» har i politiken visat sig tämligen steril

— något som näppeligen kan sägas om det liberala parti, som
i Gladstone hyllade sin ledare. I botten af engelsk politik

ligger det förunderliga praktiska sinne, som fört detta land

genom de svåraste kriser utan de våldsamma revolutioner,

hvilka skakat grannen på andra sidan Kanalen. Vid Joseph

Chamberlains död sommaren 19 14 yttrade en framstående

engelsk liberal om den store statsmannen: med Chamberlains

inträde i parlamentet — som de ytterliggående radikalernas,

man kan nästan säga socialisternas ledare — kom »en anda af

frisk och affärsmässig kompromiss, fair and businesslike com-

promiseit, in i den engelska politiken! I dessa ord, som väl

ingen svensk vänsterman skulle vilja ha som sitt eftermäle,

ligger mycket af den djupa skillnaden mellan engelskt och

svenskt politiskt lynne. De svenska liberaler, som i England

se det politiska mönsterlandet, böra begrunda John Stuart

Miirs kloka ord: On all great subjects much remains to be

said. Om något gäller detta det konstverk, som formerna för

Englands politiska lif bilda.

Med skäl berömma sig engelsmännen af att ha grundat
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sin stat på demokratiens principer. Visserligen är deras

politiska rösträtt långt ifrån allmän, särskildt om man jäm-

för den med den tyska eller den franska; visserligen kvar-

lefva från den icke alltför aflägsna tid, då parlamentsvalen

lågo i händerna på ett fåtal, i olikformiga valkretsar gruppe-

rade och ofta i grund korrumperade valmän, åtskilliga efter

kontinental uppfattning sällsamma valseder i form af val-

möten och andra demonstrationer, där den råa styrkan spelar

en dominerande roll; visserligen är uppförandet i röstläng-

derna förenadt med en mängd besvärliga och dyrbara forma-

liteter, som göra valet till en för kandidaterna och partierna

synnerligen påkostande procedur. Och såväl drottning Vic-

toria som framför allt Edward VII och — i Ulsterkrisen —
Georg V ha därjämte visat, att konungamakten ingalunda

kan betraktas såsom den endast vid ministerskiften funge-

rande relik, som Karl StaafF med stöd af Gladstone ville

göra gällande. Men i stort sedt hafva engelsmännen rätt i

sina demokratiska pretentioner: de allmänna valens utslag är

bestämmande icke blott för regeringens hållning utan äfven

för dess sammansättning.

I synnerhet det senare. Den engelska parlamentarismen

är stadd i en utpräglad utveckling till en statsform, där

tonvikten allt mindre ligger på parlamentet, allt mera på

regeringen. Partiförhållandena i parlamentet bestämma, om
man skall ha en vänster- eller högerregering, men sedan

denna fråga är afgjord, har parlamentet själft icke mycket

att säga. All makt är samlad hos regeringen och närmare

bestämdt hos dess inre krets, kabinettet. En svensk andra-

kammarledamot skulle häpna, om han finge följa sina kollegers

i Westminster arbete. Medan man här hemma i godan ro själf

planerar sin arbetstid och diskuterar vaccination, nykterhets-

frågor, världsfred eller hvad man eljest kan finna af vikt, dis-

poneras så godt som hela underhusets tid af regeringens förslag.

Det händer numera nästan aldrig, att en enskild ledamot

kan få igenom en motion — af det enkla skäl att det icke

finns tid att behandla den. Sedan de reformer af under-

husets arbetsordning, som Balfour genomförde för ett tiotal
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år sedan, och som den liberala majoriteten accepterat och

vidare utbyggt, är regeringen praktiskt taget enväldig inom

parlamentet — så länge dess vid valen förvärfvade majori-

tet håller ihop. I motsats till i Frankrike äro partibanden

ytterst starka. Om en ledamot af regeringspartiet ogillar ett

visst förslag, så måste han å andra sidan erinra sig att vo-

teringen kan fälla den regering, hvars allmänna politik han

vill stödja. Och det går icke som i Frankrike att genom
en liten omgruppering af de små partier och kotterier, i hvilka

deputeradekammaren sönderfaller, skapa ett nytt, mer eller

mindre efemärt parlamentariskt underlag för en regering

med i det väsentlipra samma program, fastän ändrad samman-

sättning. En regerings afgång leder i England alltid till parla-

mentsupplösning och nyval i syfte att erhålla en regerings-

duglig majoritet i underhuset. Men nya val betyda för den

enskilde M. P. en oöfverskådlig rad af valmöten, turnéer, tal

och andra besvärligheter, i sista hand risken att icke längre

få vara parlamentsledamot. Inför dessa utsikter låter man
gärna betänkligheter mot detaljer i regeringens politik fara,

och regeringen blir allsmäktig. Det engelska statsskicket

borde rätteligen icke längre kallas parlamentarism, utan

ministervälde. Det är icke längre det folkvalda parlamen-

tet, utan majoritetspartiets ledande utskott, som är

statsmaktens innehafvare. Den sänkning af underhusets in-

tellektuella nivå, hvaröfver efter införandet af arvoden för

dess ledamöter allmänt klagas, tenderar naturligtvis att på-

skynda utvecklingen i denna riktning.

Denna kabinettets maktfullkomlighet gentemot parlamentet

gäller särskildt utrikespolitiken. En af de helt visst mest

befogade anklagelser, som från demokratiskt och pacifistiskt

håll riktats mot den väpnade fredens — och världskrigets —
statssystem, gäller den hemliga diplomatien. Från vän-

sterhåll är man särskildt ivrig att beskylla Tyskland och Öster-

rike för denna svaghet, och kejsar Wilhelm figurerar i den

vulgära åskådningen allraminst som en af 1700-talets dyna-

stipolitiker, den där i maktfullkomlighet lurar sitt folk ut i

krigiska äfventyr. Ingenting kan vara oriktigare. Den offent-
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liga parlamentariska kontrollen öfver utrikespolitiken är i Tysk-

land vida mera ingående än i England.

Detta i främsta rummet af det enkla skäl, att den tyska

riksdagen har mycket mera tid för sådana spörsmål än det

engelska parlamentet. Det engelska parlamentets allmakt har

i själfva verket vändt sig till dess vanmakt. Det är icke nog

med att hela den egentliga lagstiftningen samt budgeten måste

passera parlamentet; äfven ett otal andra ärenden, som i

andra länder tillhöra förvaltningen, underställes dess pröfning.

Följden häraf är, att dess tid och uppmärksamhet icke räcker

till för de stora frågor, som röra riket i dess helhet. Detta

är däremot fallet i Tyskland, där de särskilda staternas landt-

dagar behandla alla ärenden af mera lokal natur och häri-

genom aflasta riksdagen. Utrikespolitiken är här årligen före-

mål för flera dagars debatter, där hvarje partigrupp har till-

fälle att kritisera ledningen och därmed gifva uttryck åt den

folkmening om landets yttre öden, som kan finnas.

I England äga dylika debatter nästan aldrig rum. Det är ett

faktum, väl otroligt för beundrarna af parlamentarisk demokrati,

att frågan om Englands allmänna utrikespolitik, om dess ställ-

ning i det europeiska statssystemet, dess förhållande till Ryss-

land, Tyskland och Frankrike — kort sagdt om alla de förbin-

delser, som ledt det ut i världskriget, sedan liberalerna kommit

till makten (1905) endast två gånger diskuterats i parlamen-

tet, båda gångerna helt kort och i samband med andra äm-

nen 1 Att regeringen utan parlamentets hörande kan både

förklara krig och afsluta traktater, är af mindre vikt, då en

sträng kontroll kunde göra dessa befogenheter rent formella,

men en sådan kontroll saknas i England alldeles. Och att

Sir Edward Grey icke försummat utnyttja sin ställning, vi-

sade sig nogsamt vid krigsutbrottet. Hvad visste den engel-

ska allmänheten förut om de militära aftal, afseende både här

och flotta, som bundo England vid Frankrike? Hvad kände

den om de engelska landstigningsplaner, som förelagts Bel-

giens militära ledning? Hvad visste den om de aftal, som

kung Edward träffat med tsaren, och om den flottkonven-

tion med Ryssland, som vid krigsutbrottet diskuterades mel-
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lan kabinetten? Alla dessa resultat af en målmedveten och ak-

tiv diplomati voro endast ryktesvis bekanta, och när utsagorna

blefvo för bestämda och föranledde interpellationer, svarade

Sir Edward nekande, men med en sådan »formuleringsskick-

lighet», att han för hvarje fall hade ryggen fri. Inga aftal

förefunnos, som inkräktade på regeringens eller parlamentets

frihet att bestämma om England skulle deltaga i ett eventuellt

krig ! Men huru skulle England med bibehållen heder kun-

nat underlåta att understödja Frankrike efter all den diplo-

matiska samverkan och de gemensamma militära dispositio-

ner, på hvilka Frankrike naturligt nog byggt sin politik?

De demokratiska västmakternas utrikespolitik känneteck-

nas i själfva verket af en lika långt drifven sekretess som den

ryska, och i syfte att undgå oifentlighetens besvärliga kon-

troll har man rentaf uppfunnit nya aftalsformer. Med de »till

intet förbindande» bref, som Sir Edward Grey och franska

sändebudet Paul Cambon växlade i slutet af år 19 12, och

med de rådplägningar mellan franska och engelska militär-

myndigheterna, som »då och då» under föregående år ägt rum,

hade man på ett behändigt sätt skjutit undan de tungrodda

traktatsformaliteterna, där parlamentets medverkan anstän-

digtvis icke kunde undgås.

Parlamentarismens förhållande till utrikespolitiken behär-

skas numera fullständigt af krafvet på »kontinuitet». Sedan

lord Rosebery's korta liberala ministär efter Gladstone's re-

trätt från politiken (1894) är det en af den engelska parla-

mentarismens oskrifna regler, att utrikespolitiken bör stå utan-

för partimotsättningarna, och att en liberal regering sålunda

bör föra den vidare i samma riktning som sin föregångare

— och tvärtom. I praktiken har detta tillsvidare betydt, att

en liberal premierminister måste välja en utrikesminister som

högern kan acceptera; med andra ord: utrikespolitiken måste

alltid vara imperialistisk. Det är möjligt att detta bäst öfver-

ensstämmer med Englands intressen, men med läran om folk-

viljan harmonierar det rätt illa. Utrikespolitiken kommer på

detta sätt att alldeles hållas utanför den parlamentariska kri-

tiken och blir regeringens, ja utrikesministerns ensak. Ty i
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regeringen är hvar och en sysselsatt med sina egna ärenden,

och ingen vill genom en kritik af sina kolleger störa det goda

samarbetet och riskera ministärens och därmed sitt eget fall.

Här återkomma alltså samma hänsyn, som göra sig gällande

inom parlamentet. I själfva verket är det endast ett fåtal

ministrar inom den innersta kretsen, som närmare följa utri-

kesdepartementets arbete. För landets öde afgörande steg ha

tagits utan någon kabinettsbehandling. Man känner de svå-

righeter lord Russel såsom premierminister och än mer drott-

ning Victoria hade att förmå lord Palmerston att underställa

dem de depescher han afsände å landets vägnar. I den första

liberala ministären var det egentligen endast den berömde

vetenskapsmannen James Bryce, som hade kunskaper och

intresse nog att närmare följa utrikespoliken och han skic-

kades snart som sändebud till Förenta Staterna. Lloyd Ge-

orges stora tal i Mansion House hösten 191 1, då han

gaf tillkänna Englands redobogenhet att gå till krig vid

Frankrikes sida i Marockofrågan, var i förväg bekant och

gilladt endast af premiärministern, Asquith, och Sir Edward
Grey.

Den parlamentariska kritiken, som nästan aldrig får ut-

veckla sig i större debatter, tager sig endast uttryck i form

af interpellationer, till hvilka emellertid aldrig, såsom i Frank-

rike, kan anknytas någon längre öfverläggning. De korta

svar Sir Edward härvid lämnar — ofta icke ens muntligen,

utan endast tryckta på föredragningslistan — telegraferas se-

dan ut rundt världen och läsas med respekt såsom exempel

på den ingående uppmärksamhet »parlamentens moder» äg-

nar världshändelserna. I själfva verket tillhöra dessa ären-

den i regeln de minst uppmärksammade bland parlamentets

arbetslast. För nästan tomma bänkar, besatta af ett tjog-

tal ledamöter, mestadels yttersta vänstern, går interpellatio-

nen af stapeln. Med undantag af några få specialister och

radikala kritici har ingen tid att ägna sig åt utrikespolitiska

frågor.

Man måste medgifva, att den tyska metoden äfven ur rent

demokratisk synpunkt är betydligt bättre. Den ger rikligare
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tillfällen till debatt och kritik af utrikespolitiska frågor, och

de politiska förbindelser, som af ledningen ingåtts, äro för

riksdagen i hufvudsak väl bekanta. Det viktigaste undanta-

get härifrån, Bismarcks berömda »återförsäkringsfördrag», var

af helt och hållet defensiv karaktär och innehöll endast en

neutralitetsförpliktelse. Den ställning utrikesfrågorna intaga

i politiken, torde också ha bidragit till att de äro bättre

kända och inför den stora allmänheten oftare behandlas än

i England varit fallet.

Det har af England med mycken styrka särskildt i de

neutrala länderna framhållits, att England deltar i kriget för

att häfda de små nationernas rätt, och öfverhufvudtaget

får man det intrycket att efter den tyska militarismens kros-

sande nya principer skola införas i staternas förhållande till

hvarandra, rättvisa åt undertryckta nationaliteter, afrustning

och internationella skiljedomstolar . . . Åtminstone i början af

kriget lades särskild vikt på denna sida af agitationen, som
också haft stor framgång, främst i det »humanitära» Amerika.

I andra länder, t. ex. Italien, fäste man mera vikt vid in-

tressesynpunkterna, och agitationen inriktades därefter: »de

antagliga följderna af krigets utgång intressera italienarne

mycket mera än hvem som h3ir rditt, far more than the rights

and wrongs of the question.'^ En synpunkt, som hos oss blifvit

tämligen förbisedd.

Äro dessa Englands anspråk berättigade? Att den demo-

kratiska kontrollen hemma i England lämnar åtskilligt att

önska, har nyss visats — huru förhåller det sig med rättens

och nationalitetens betydelse inom den engelska utrikes-

politiken ?

Hvad talet om »de små nationerna» har för betydelse i

engelsk politik, har i en föregående afdeining antydts. Den
hundraåriga grundsatsen i engelsk historia är: bevarandet

af den europeiska jämvikten. Detta innebär, att kontinen-

tens makter skola balansera hvarandra, så att England får

fria händer utom Europa — ty där gäller ingalunda någon

jämviktslära. Af de stora staterna bör ingen få bli öfvermäktig

:

i så fall allierar sig England med de öfriga for att åter-
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ställa balansen. I femhundra år var Frankrike under Tysk-

lands vanmakt kontinentens mäktigaste stat, i femhundra år,

till 1815, förde England också ett af korta freder afbrutet

krig mot Frankrike. Mot Frankrike upprättades konunga-

riket Nederländerna (Holland-Belgien) för att skydda den

kustremsa, som sedan medeltiden utgjordt brännpunkten för

Englands fastlandspolitik. Med Tysklands konsolidering och

makttillväxt, som England väl ville, men icke kunde hindra,

och med Frankrikes försvagande riktade sig brohufvudet

mot Tyskland. Belgien var Englands språngbräda till kon-

tinenten, däraf intresset för dess neutralitet — hvarmed

naturligtvis icke skall sägas, att icke många engelsmän ur

rent ideella synpunkter beklaga dess öde. England har för

öfrigt alltid en stor skara ädelsinnade idealister, som i före-

kommande fall kunna åberopas för att styrka politikens

moraliska karaktär, men som sorgfälligt uteslutas från hvarje

inflytande på ledningen af de utrikes affärerna.

Så är det ock med intresset för de små staterna. I regeln

äro de naturligtvis användbara och välkomna faktorer i

Englands politiska system. Belgien var Englands ögonsten,

endast det ville följa den engelske militärattachéns, öfverste

Bernardistons, råd och ordentligt göra sig i ordning att mot-

taga de engelska landstigningstrupperna samt— märk väl! —
organisera en tillfredsställande spionagetjänst i den tyska

Rhenprovinsen (1906). För Holland hade man mindre intresse

— det är bara en sådan amatörpolitiker som H. G. Wells,

som ännu tror sig kunna drifva det till ett anfallskrig mot Tysk-

land. Tvärtom, Holland får icke blifva för militäriskt starkt;

emot planerna att befästa Vlissingen protesterade Eng-

land på det häftigaste, då dessa befästningar kunde hindra

den neutralitetskränkning, som vore nödvändig för att skicka

trupper till Antwerpen. Liknande synpunkter hafva, som förut

visats, bestämt Englands förhållande till Skandinavien. De
äro brickor i spelet mot Ryssland eller Tyskland. För starka

få de icke blifva — minns Englands otillräckliga och lama

hjälp i Sveriges föregående krig med Ryssland samt dess

välvilliga hållning mot Norge vid unionsupplösningen! Por-
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tugal är ända sedan 1700-talets början en annan af Eng-

lands små skyddslingar; här har vänskapen gått så långt,

att England med Tyskland afslutat en traktat om den framtida

delningen af Portugals kolonier. Man kan få kärnor i ögonen,

när man äter körsbär tillsammans med stort folk.

Nej, det är sannerligen icke någon sentimental förkärlek

för de små nationer, hvilka »Gud har utvalt till sitt käril»

(Lloyd George), som genomgår engelsk historia. Det låter

helt annorlunda, då dess intresse går i motsatt riktning. I slutet

af 1890-talet, då de små boerrepublikerna i Sydafrika lockade

den nyvaknande imperialismen, fann Lord Salisbury, att de

små staterna hade spelat ut sin roll i historien. Under

större delen af 1800-talet ansågs Turkiets integritet vara ett

fundamentalt brittiskt intresse, medan Ryssland däremot

gynnade de små balkanfolkens frihetssträfvanden. Det var

i Ryssland, som greker, serber och bulgarer kunde se sin

vän och gynnare, och England var tämligen afvisande emot

deras planer. Då Ryssland efter Turkiets nederlag 1877

ville upprätta ett Bulgarien i ungefärlig öfverensstämmelse

med de nationella gränserna, ingrep England och syntes

beredt att om så vore gripa till svärdet för att mota denna

plan. Bulgarien blef också på Berlinerkongressen betydligt

förminskadt. Det visade sig emellertid snart, att det nya

Bulgarien icke var det lydiga verktyg som Ryssland väntat,

och några år senare, då Bulgarien ville frigöra sig från

Turkiets öfvervälde (1885), voro stormakternas roller om-

bytta: nu var det hos England som Bulgarien hade att

söka stöd — mot Ryssland. Under tiden hade nämligen in-

träffat en händelse som i grund förändrat Englands ställning

till Turkiet. England hade bombarderat Alexandria, afsatt

den nationella egyptiska regeringen och de facto annekterat

landet — ett annat exempel på dess djupa sympatier för

de små folken. Härmed hade det emellertid kommit i ohjäp-

1ig konflikt med Turkiet, hvars barbariska karaktär därmed

blifvit klar för den engelska allmänheten och som helst, en-

ligt Gladstone's ord, borde köras bag and baggage ut ur

Europa.
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Englands förhållande till Balkanstaterna exemplifierar ett

drag i dess utrikespolitik, som är bra mycket mera typiskt

än dess påstådda förkärlek för de små nationerna. En ut-

märkt svensk kännare af engelsk historia har anmärkt, huru

den ledande principen för dess europeiska politik, the balance

of power, följdriktigt leder till en utpräglad obeständighet i

förhållande till andra makter och ett ständigt växlande af

sympatier och antipatier från den ene till den andre. Ena

året är Turkiets bevarande mot den ryska kolossen ett kul-

turintresse af rang, nästa år gå sympatierna i andra rikt-

ningen och till förmån för de undertryckta bulgarerna. Under

det amerikanska inbördeskriget sympatiserade regeringen och

särskildt Gladstone lifligt med sydstaternas själfständighets-

begär— desto hellre som England behöfde deras bomull; men
när nordstaternas seger blef alltmera afgjord, erinrade man sig

att slafveriets bekämpare dock hade en rättvisare sak. Så

länge Englands förhållande till Ryssland var grumladt af

ouppgjorda konflikter, mötte Finlands representanter i Eng-

land mycken välvilja, men sedan Ryssland blifvit Englands

allierade, ser man mera fatalistiskt på Finlands öde. Emot det

finska lotsväsendets förryskning i början af år 19 14, ett för den

internationella handeln rätt vådligt ingrepp i Finlands auto-

nomi, aflämnades protester icke blott af de skandinaviska mak-

terna, utan äfven af Tyskland — men Englands regering

uteblef, trots påtryckningar från rederier och försäkrings-

bolag! Man ville icke störa den politiska ententen med så

obetydliga spörsmål som Finlands rätt.

Det är denna Englands obeständighet, som förklarar kon-

tinentalmakternas gamla misstro till »det perfida Albion». I

själfva verket föreligger icke någon särskild trolöshet från Eng-

lands sida — dess handlingssätt är blott ett troget uttryck för

de intressekiftningar, som betingas af dess säregna geogra-

fiska läge. Men anspråken att fa uppträda som de små

folkens oegennyttige beskyddare kunna icke godkännas. Det

som i stället förvånar och på sitt sätt är ägnadt att im-

ponera på den utomstående iakttagaren, är den lätthet och

disciplin, med hvilken den allmänna meningen hos denna
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stora demokrati följer politikens skiftningar och helt natur-

ligt inriktar sitt omdöme efter de olika lägena. Att Eng-

land har rätt, att dess politik står i bästa öfverensstäm-

melse med den moraliska världsutvecklingen, det är något

som för den allmänna opinionen i alla skiften är höjdt öfver

hvarje tvifvel.

Bakom denna stämning ligger den verkliga grundvalen för

engelsk utrikespolitik, den engelska imperialismen. The ex-

pansion of England^ den engelska rasens utbredning öfver jor-

den, ökandet af Englands makt, rikedomar och landområde,

detta är den lefvande drif^ädern i Englands historia. Allt annat

är bara tillfälliga formler, i hvilka man tror sig kunna inpressa

Englands intresse, men som utan betänkande öfvergifvas, så

snart de icke längre tjäna sitt syfte. Allt tal om respekten

för främmande nationaliteter och omsorgen om den inter-

nationella rätten såsom grundprinciper för Englands utrikes-

politik är rent nonsens, såsom hvarje blick på Englands historia

visar. »Vi anse, att den internationella rätten är en af de

faktorer, som skall bidraga till vår säkerhet, därigenom att

den inskränker fiendens operationer.» Rikets försvarsväsen

borde egentligen, yttrar en af dess främsta män, Lord Esher,

kallas »rikets anfallsväsen», Imperial Offence. The British

people are warlike and aggressive. Det är svårt att finna

ett enda år af dess historia, då icke England varit i krig,

om icke i annat, så i något af de »små sportskrig», om
hvilka Bismarck talade. Ensamt från Krimkriget till 1800-

talets slut har England fört 34 särskilda krig och därvid

ökat sitt rike med 57 millioner nya undersåtar. Det flyger

kring Europas Västeröar en vind af krigisk dådkraft och

äfventyrslust, med hvilken hvarje germanskt hjärta måste

känna en inre samhörighet.

»Genom århundraden har det brittiska lejonet behärskats

af en enda tanke: ingen skall vara mäktigare än England

till lands, ingen så mäktig som England till sjöss» (Bernard

Shaw). Och i skydd af denna kloka maktfördelning har the

Empire år för år blifvit större och rikare, icke så myc-

ket genom lysande segrar, ehuru icke heller sådana saknats,
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utan fastmer genom en målmedveten, ihärdigt arbetande

diplomati, som fogat bit till bit i en ständig afrundning af

vunna områden. Efter fribytaren kom köpmannen, efter köp-

mannen soldaten med rikets flagga. Och de intressen, som
betinga expansionen, kunna sannerligen icke uttryckas i några

allmänna ideella grundsatser; de ha tvärtom alltid varit af

skäligen materiell art.

Länge var den engelska expansionens hufvudsyfte han-

delns befrämjande. Landets rikedom berodde, menade man,

på exportens öfverskott öfver importen; detta öfverskott in-

flöt i penningar och guldet ökade landets makt. De stater,

i förhållande till hvilka handelsbalansen var aktiv, stodo så-

lunda under Englands inflytande; motsatsen var fallet om
England från en annan stat köpte mera än det dit exporterade.

Häraf ansågs i första rummet följa, att det låg i Englands

intresse att hindra uppblomstringen af andra länders handel,

vidare att England i detta syfte borde skaffa sig herraväldet

öfver hafven och därmed öfver handelsvägarna, slutligen att

man borde förvärfva så vidsträckta och rika kolonier som

möjligt, då dessa erbjödo goda afsättningsområden.

Af dessa merkantilismens utrikespolitiska grundsatser har

Englands historia bestämts långt in på 1800-talet. I förbund

med Holland och Frankrike krossade det Spaniens sjömakt,

därefter besegrades Holland och slutligen efter hundraåriga väx-

lingsrika krig Frankrike. Segerbytet var världshandelsmo-

nopolet och det franska kolonialväldet. Omätliga rikedomar

strömmade genom de stora handelskompanierna in till Eng-

lands hamnar. I London möttes occidenten och orienten.

Guldet luktar icke — det hade eljest kunnat dofta af åt-

skilligt, som icke riktigt passade det puritanska England.

»Liverpools gator äro stenlagda med negerskallar» : dess

uppsving hvilade främst på den utomordentligt inbringande

slafimporten till de spanska kolonierna, hvarpå England till-

tvungit sig monopolet och bland andra den store filantropen

Gladstone's fader förvärfvat sin förmögenhet.

Icke heller skilde sig Englands krigföringsmetoder an-

märkningsvärdt från sjöröfveriet. Grundvalen för dess sjö-
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krig var den privata egendomens antastbarhet. Härmed
uppnåddes effektivast hvad man ville: den främmande han-

delns förstöring. Kaperiet var därjämte alltför lockande för-

värfskälla för de engelska sjömännen. Hvarje försök att från

sjökriget undantaga privat egendom har intill denna dag

stött på engelsmännens envisa motstånd. Från Skandina-

viens historia minnas vi, huru »den väpnade neutralitetens»

försök att skydda handeln mot Englands hafstyranni ledde till

Englands öfverfall på Danmark (1801), och hur endast Sveriges

fullständiga eftergift räddade oss från samma öde. Vid kon-

ferensen i Paris 1856 uppgaf England visserligen kaperirätten,

men denna eftergift var af föga praktiskt värde, då det sam-

tidigt motsatte sig hvarje inskränkning i krigsfartygs rätt att

beslagtaga fientliga fartyg och laster som »goda priser». Typiskt

är dess behandling af 1909 års Londondeklaration, då dess

ombud visserligen förhindrade upphäfvandet af prisrätten, men
föröfrigt gick med på en nyordning af sjökrigsrätten, som åt-

minstone angaf vissa regler för bestämmande af krigskontra-

band och därmed i någon mån skyddade enskildas egendom,

hvarjämte det bestämdes, att frågor om prisers berättigande

skulle afgöras af neutral domstol. Denna punkt föreföll dock

öfverhuset så betänklig, att det vägrade sitt samtycke till

traktatens ratificering, och endast någon månad efter världs-

krigets utbrott har man fått bevittna, hur äfven öfriga i Lon-

dondeklarationen angifna regler af England utan vidare skju-

tits åt sidan för att möjliggöra ett fullständigare utnyttjande

af sjöherraväldet. Liksom under alla stora engelska krig

finnes icke längre någon sjökrigsrätt — allt är som förr,

endast med den skillnaden, att tyngdpunkten mindre än nå-

gonsin ligger på bragder af det slag, hvarmed Drake och

Nelson prydde Englands historia, men desto mera på den

lösare och för de neutrala kännbarare handelsspärrningen.

Den obeskrifliga själfgodhet, som kännetecknar denna till-

lämpning af engelsk »maktfilosofi», med dess laglösa fartygs-

beslag och oförsynta handelsspioneri t. o. m. på svensk bot-

ten, erinrar slående om våra erfarenheter af samma makts

politik under Gustaf IV Adolfs dagar för hundra år sedan.
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De gamla piratinstinkterna lefva kvar med obruten styrka

bakom pacifistiska talesätt. I trots af allt hvad som talats

om flottans hufvuduppgift att skydda handeln och de ömtåliga

hafsvägarna mellan imperiets olika delar, är flottan nu, liksom

för hundra år sedan, ett offensivt vapen, ämnadt att för-

störa hvarje handel, som vågar konkurrera med den brittiska.

Midt bland alla kloka och välvilliga resonnemang om att

Englands och Tysklands blomstring var ömsesidigt betingad,

och att de båda länderna voro hvarandras bästa kunder, bröt

den gammal-merkantilistiska tankegången med elementär

styrka fram i den märkliga, förut anförda artikeln i Sa-

turday Review 1897: om tyska flottan i morgon vore krossad,

så skulle det i öfvermorgon icke finnas en engelsman, som
icke vore rikare!

Och man må ingalunda tro, att dessa tankar endast fro-

dats hos en eller annan spekulativ yrkessoldat, och att

amiralitetet först i stundens nöd tillgripit brutala medel mot
en >barbarisk» motståndare. Öfver det oerhörda vimmel af

människor och automobiler, som från Strand strömma upp till

Piccadilly och ned åt Westminster ser man sedan år 19 10

en hvit hvalfbåge resa sig öfver vägen ut till det kungliga

slottet: Ad7niralty Arch. Man står vid världsväldets hjärta.

Högt öfver de hvita stenmassorna skymta smäckra antenner,

förmedlare af de trådlösa telegram, som hvarje ögonblick

sätta amiralitetet i förbindelse med slagflottans fartyg, med
de stora passagerareångare och hjälpkryssare, som korsa

Atlanten, ja indirekt lätt nog med jordklotets alla haf.

Alla de inströmmande uppgifterna samlades, berättar en oför-

behållsam engelsman, nere i ett stort rum i amiralitetet, där det

hängde en karta öfver världshafven med små flyttbara punk-

ter, som löpande markerade den tyska handelsflottans läge.

Med ännu större noggrannhet visste man hvar de brittiska

kryssarna, jagarna och hjälpkryssarna befunno sig, och dag

för dag justerades de order, som vid krigsutbrott skulle ut-

sändas till dessa fartyg på alla världshaf. På 24 timmar

menade man sig kunna efter denna plan rensa hafven från

den tyska flaggan, och en särskildt viktig roll spelade natur-
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ligtvis härvid de stora passagerarefartygens, Lusitanias och

vederlikars, montering till kryssare i öppen sjö. Bakom dessa pa-

triotiska uppgifter hägrade enorma vinstchanser för de engelska

fartygens befäl och besättningar, hvilka efter gammal regel

ännu i dag äga att mellan sig dela värdet af en »god pris» . . .

Nej, det brittiska lejonet är ännu icke så pacifistiskt, som
dess ministrars tal låta förmoda. Världsfreden är för det en-

dast tänkbar som en pax brittanica.

Under de årtionden, som följde Napoleonskrigen, var

England mättadt. Dess världsmonopol på handel och in-

dustri hade tryggats genom segerrika krig och tariffer, dess

nyförvärfvade kolonier voro mer än tillräckliga såsom af-

sättningsområden. Därtill kommo inre svårigheter, som kräfde

uppmärksamhet; både författning och förvaltning måste i

grund moderniseras för att passa det nya samhälle, som den

industriella revolutionen skapat. Arbetaremassornas fattig-

dom bildade ett nytt och svårlöst problem i den inre poli-

tiken. I denna förändrade miljö utbildades nya grundsatser

för engelsk politik, sammanfattade i slagorden peace^ retrench-

ment and reform, fred, sparsamhet och reformer. Under led-

ning af Cobden och Bright häfdade den nya liberalismen,

hvars glanstid föll i midten af i8oo-talet, i fråga om Eng-

lands förhållande till utlandet frihandelns och fredens prin-

ciper. Englands makt beror på dess industris blomstring,

bort därför med tullar och onödiga rustningsutgifter, som
endast öka industriens produktionskostnader och därmed

minska dess konkurrenskraft! Det är icke genom att mili-

tärt krossa andra länder utan genom att sälja billigare, som
man ökar sin egen välmåga. En allmän fred är ett engelskt

intresse, då därigenom köpkraften ökas. Den tysta förut-

sättningen för detta program var naturligtvis Englands lyck-

ligt förvärfvade monopolställning. England betraktades som
producent och säljare, alla andra som köpare och konsu-

menter. Fred och allmän frihandel betydde världsmarkna-

dens oinskränkta öppnande för engelsk industri. Den kon-

kurrens, som i teorien var möjlig, uteslöts i praktiken af

Englands oerhörda försprång i kapitalkraft, teknik och af-

II.
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sättningsområden. Det har med skäl sagts, att frihandeln

var det naturliga uttrycket för det förhållande, som förefanns

och borde förefinnas mellan Lancashire, textilindustriens

hufvudsäte i England, och dess främmande marknader. Dess

rivaler voro ohjälpligt distanserade, och man hade råd att

ignorera möjligheten af en konkurrens.

Liberalismens utrikespolitiska formel var naturligt nog »den

öppna dörren». Hvarför skulle man behöfva gå längre? Af
eröfringar hade man icke mera att vinna. Man kunde sälja

bomullstyger till negrer och mongoler, vare sig de voro brit-

tiska kronans undersåtar eller ej. Ett krig innebar endast

onödiga utgifter — möjligen vore det berättigadt för att

häfda den öppna dörrens princip, såsom när man med vapen-

makt tvingade Kina att låta engelsmännen sälja opium till

de stackars kineserna. I öfrigt sympatiserade man natur-

ligtvis såsom ett fritt folk med andra folks själfständighets-

begär, men några uppoffringar ville man icke gärna för deras

skull ikläda sig. Ett direkt intresse hade England däremot i att

dess afsättningsområden åtnjöte en för deras köpkraft önsk-

värd, ordnad förvaltning, och detta intresse kunde någon

gång motivera en inblandning. Gladstones indignationstal

mot de armeniska massakrerna under hans berömda och

segerrika Midlothian campaign 1879, voro säkerligen ärligt

menade, men själfFallet kände de lyssnande textilfabrikanterna

särskilda sympatier för det folk, som i Turkiet tillhörde

deras bästa agenter och kunder. En återupprepning af

denna lyckliga kongruens mellan moral och intresse utgör

de senare årens behandling af Kongofrågan. Förvaltningen

af det belgiska Kongo, som ägdes af en grupp belgiska ka-

pitalister med kung Leopold i spetsen, sköttes uteslutande

med hänsyn till att utpressa största möjliga vinst på kortast

möjliga tid — man kunde vänta att kolonien, såsom numera

skett, snart skulle öfvertagas af belgiska staten. Denna ex-

ploatering, som i främsta rummet afsåg kautschuksproduk-

tion, tog snart, såsom den under detta krig ryktbare irlän-

daren Sir Roger Casement visade, för invånarnas del formen

af ett grymt slafveri. Häröfver uppstod i England en stark
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indignation, och särskildt sökte Liverpools västafrikanska

köpmän förmå Sir Edward Grey att ingripa, något som för

öfrigt också lyckades. Bredvid de rent mänskliga känslor,

som behärskade de upprörda köpmännen, kände de naturligt

nog en liflig harm öfver att belgierna monopoliserade kaut-

schukhandeln och utestängde de brittiska intressena. Det

hade varit både mänskligare och för England förmånligare,

om engelska köpmän fått byta till sig kautschuk mot bom-

ullstyger.

Man måste medge, att dessa nymerkantilistiska åskådnin-

gar, huru fast rotade de än äro i bestämda ekonomiska in-

tressen, ur det fredliga kulturarbetets synpunkt äro särdeles

tilltalande. Men Cobden och Bright lyckades tyvärr aldrig fa

gehör för sina fredliga meningar i engelsk utrikespolitik. Fri-

handeln fingo de upplefva, men för freden och afrustningen

hade det brittiska lejonet icke några sympatier. De stora

massorna följde hellre Lord Palmerstons aggressiva utrikes-

politik, hvars stolta motto, civis romanus sum^ innebar obe-

gränsade möjligheter till krigisk inblandning i andras ange-

lägenheter. »Hvart en brittisk medborgare än går, skall han

vara säker att Englands starka arm skyddar honom mot hvarje

orättvisa.

»

Denna formel, för hvilken den klassiska liberalismens ut-

rikespolitiska grundsatser för länge sedan fallit i glömska,

far emellertid icke tagas efter ordalagen. För den mörk-

hyade indiska eller egyptiska civis brittanicus ^ som utan skydd

af någon arbetarelagstiftning trälar i engelska kapitalisters fabri-

ker, för hvilken i Sydafrika icke en minimi-, men väl en maximi-

lön stadgats, och som icke ens far beträda Canadas eller

Australiens jord, har det program, som här möter, föga me-

ning. Nej, bakom Palmerstons liksom Cobdens program ligga

starka ekonomiska krafter, hvilka förläna det praktisk betydelse.

Det är den moderna imperialismens, den finanskapitalistiska

expansionens program, som man här möter — samma kraf-

ter som, på sätt förut visats, äro de drifvande i Frankrikes

imperialistiska politik. Med full klarhet framträdde detta

redan vid det tillfälle, då Palmerston fällde de berömda ord,
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som nyss anförts. Ty hvem var denne civis romanus som
England borde skydda? En i Athén bosatt portugisisk jude,

dom Pacifico, som lyckats förvärfva engelskt medborgarskap!

De fordringar han förmenade sig äga hos den grekiska rege-

ringen ville han endast underställa brittisk, icke grekisk dom-

stol, och en engelsk flottdemonstration utanför Pirseus tvang

Grekland att gifva efter. Vi ha från vår egen historia i den

s. k. Bodösaken (182 1) ett annat exempel på denna engelska

hänsynslöshet, som illa stämmer med den engelsk-portugisiske

kapitalistens fredliga namn. Under antikens hjälteålder, an-

märker en engelsk politiker, satte Helenas fagra ansikte tusen-

tals män och skepp i rörelse — i vår gyllene tid skymtar

oftare bakom krigen någon judisk finansmans förslagna fysio-

nomi. Sir Ernest Cassels och lord Rothschilds finansopera-

tioner bilda grundvalarna för Englands politiska intressen i

Främre Asien.

Det är kapitalplaceringarna, som vida fastare än handeln

binda samman det engelska världsväldet och drifva dess ex-

pansion vidare. Med orätt anklaga tyskarna ofta engels-

männen för en småaktig krämaranda. Engelsmännen veta

nog att med nödig hänsynslöshet tillvarataga sina intressen,

men småaktig har deras politik sällan varit — den har mera

den store bankirens än krämarens drag. Det har legat i

deras makt att med tullar stänga sitt välde och därmed halfva

jordklotet för den tyska utrikeshandel, som är källan till

Tysklands ekonomiska styrka, men de ha icke gjort det,

medvetna om att frihandeln givit dem större fördelar än de

obehag som den tyska konkurrensen förorsakade — och att

det icke längre är i själfva handeln som världsväldets största

fördelar ligga. Manchesterliberalismens kolonitrötthet, dess

tro att kolonierna skulle i sinom tid efter Amerikas exem-

pel skilja sig från moderlandet, liksom mogna frukter falla

från trädet, har för länge sedan försvunnit, och det är finans-

kapitalet, som pånyttfödt merkantilismen i den moderna im-

perialismens form.

Den gamla satsen, att handeln följer flaggan, är knappast

riktig; åtminstone har Englands handel med sina kolonier
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på senare tid icke utvecklats i samma grad som handeln på

utlandet. Däremot är det politiska herraväldet otvifvelaktigt

ett utmärkt stöd för den kapitalplacerande finansmannen.

Koncessioner å stora företag i utomeuropeiska länder, järn-

vägar, grufvor o. dyl., äro vanligen »politiska» — däraf stor-

makternas kamp om inflytandet i Konstantinopel och i Pe-

king. Om England förvärfvar en politisk »intressesfär» i

Siam eller Persien, så betyder detta en motsvarande före-

trädesrätt för engelskt kapital till de inbringande kapitalpla-

ceringarna. Och i detta rika land spelar möjligheten att

placera kapitalet till högre räntor än i hemlandet en stor

roll. Förtjänsten på Englands hela utrikeshandel beräkna-

des för år 1899 till i8 millioner pund, landets inkomster på

kapitalplaceringar utomlands till 90 ä loo millioner, tio år senare

rentaf till 140 millioner pund. I hemlandet begränsas den

industriella profiten af en utvecklad arbetareskyddslagsstift-

ning och en stark fackföreningsrörelse — i Egypten och In-

dien kunna arbetstid och löner bestämmas efter mera lönande

grunder. Likaså kunna räntorna å de lån, som i skydd af

brittiska flottans kanoner lämnas utomeuropeiska potentater,

regleras efter andra satser än dem, som regera City's Stock

Exchange. A de lan, som af Rotschild och hans klienter

lämnades den egyptiske kediven före ockupationen, beräknades

utgå en effektiv ränta af 12 å 13 %^.

Till denna högst beaktansvärda ersättning för de brit-

tiska kapitalisternas benägna åtagande att, som Kipling sä-

ger, bära the white marUs burden inom åtskilliga delar af

tropikerna komma mera indirekta förtjänster på världsväldet.

Hvilka uppfostrande och inbringande uppgifter erbjuda icke

imperiets förvaltning de mera företagsamma bland hemlan-

dets söner I I all synnerhet gäller detta det indiska kejsar-

dömet, som redan James Mill karakteriserade som en form

af fattigvård för öfverklassen, a system of out-door relieffor

ihe upper classes. Det belopp, som i form af räntor å ned-

lagdt kapital och andra affärsförtjänster, löner och pensioner

årligen flyter från Indien till England, beräknas till icke
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mindre än 30 millioner pund, ensamt detta sålunda mycket

mera än årsförtjänsten på Englands hela utrikeshandel.

Den stridbara imperialism, som vuxit upp på grundvalen

af dessa solida ekonomiska intressen, har för längesedan be-

segrat Cobden's och Bright's antimilitaristiska och pacifisti-

ska utrikesprogram. Det är en af dessa tänkvärda tillfällig-

heter, som historien ibland består sig, att det var Cobden's

och Bright's lefnadstecknare. Lord Morley och Trevelyan,

som vid krigets utbrott lämnade den engelska regeringen.

Med detta krig har den gamla liberalismen intet gemensamt.

Och hur litet har öfverhufvudtaget denna riktning be-

tydt för engelsk utrikespolitik! När Gladstone efter sin stora

valkampanj till förmån för de små folk, *som kämpa en

rättvis kamp för sin frihet», år 1880 kom till makten, var

hans första och viktigaste utrikespolitiska steg att till skydd

för de Rothschildska finansintressena krossa den nationella

pånyttfödelsen i Egypten, ockupera detta land och föra ett

fälttåg mot den mahdistiska rörelsen i Sudan. Teori och

praxis voro här tämligen långt från hvarandra. Och den

egyptiska ockupationen blef för det liberala partiet det första

afgörande steget på den imperialistiska vägen, den eftergift

hvarpå högern med framgång grundade sina kraf på » konti-

nuitet > i utrikespolitiken, det vill säga, att denna äfven under

en liberal regering skulle skötas som högern ville. Och den

fick sin vilja fram. Lord Rosebery, Rothschilds måg, blef

Gladstone's utrikesminister och efterträdare som det liberala

partiets ledare, och Rosebery's måg, Lord Crewe, är tjänst-

förrättande utrikesminister under den ledighet Sir Edward

Grey åtnjuter för att återvinna större klarsynthet.

Och om man går närmare våra egna dagar, kan man med
de engelska radikalerna fråga, på hvad sätt Sir Edward

Grey's politik tjänat frihetens och demokratiens principer?

Vi frånse här de rätt oklara löften att krossa militarismen

och häfda de små folkens rätt, som under kriget flitigt af-

gifvits, men som tyvärr alltid hejdat sig vid Tysklands östra

gränser. Hafva icke de tio sista åren kännetecknats af en

utomordentlig ökning af Englands militärbudget? Den tyska
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flottans expansion har ingalunda motiverat den språngvisa

stegringen — den har sakta fortgått efter det allom bekanta

program, som fastställts i 1898, 1900 och 1905 års flottla-

gar. I England har man då och då fattats af en verklig

flottpanik, hemligt understödd af de stora rustningsfirmorna,

men saknande hvarje stöd i verkligheten. Därmed har man
också fått upp militärbördorna till den i jämförelse med Tysk-

land afsevärda höjd, som förut angifvits (27,60 kronor per

invånare emot 19,22 i Tyskland). Englands energiska stöd åt

Frankrikes aggressiva Marockopolitik bär också allt annat

än pacifistiska drag. Och hvad har det liberala England

gjort för att lösa det stora problem, som det moderna Ryss-

land ur demokratisk synpunkt erbjuder? Efter nederlaget

mot Japan, då möjlighet förefanns att slå ett slag för demokrati

och frihet i Ryssland, trädde England i förbund med tsaren,

gaf honom de lån han behöfde för att göra sig oberoende af du-

man och med full kraft återupptaga den reaktionära inrikes-

politiken, fängsla och deportera de oppositionella dumamedlem-

marna, slakta judarna och beröfva Finland dess författning. Per-

siens öde under Sir Edwards politik har varit Egyptens likt.

Den nationella nyordning, som detta land af egen kraft börjat

företaga, hejdades, och dess norradel öppnades för ryska kosac-

ker och kapitalister, dess södra för engelsmännens politiska

och ekonomiska inflytande. Möjligen är detta'god brittisk in-

tressepolitik, men med demokrati och frihet har det intet

att göra.

Öfverhufvudtaget misskänner man England grymt, om man
tror att det är fritt från den militarism, som i engelska

ögon är Tysklands arfsynd. Försvarsutgifternas tyngd har

redan förut anmärkts. Den engelska armén hvilar visserligen

icke på den allmänna värnplikten och medför därför icke de

personliga uppoffringar, som kontinentens stater måste fordra.

Men innebär värfningen en mera moralisk och mera demo-

kratisk princip än den allmänna värnplikten? Det är väl

dock för mer att dö för sitt land af plikt än för pengar.

Engelsmannen, som med politisk frihet framför allt menar,

att han personligen far vara i fred för statens inblandning,
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har egendomligt nog icke något ord fullt motsvarande all-

män värnplikt, som i stället öfversättes med conscription^ ut-

skrifning. Och att denna plikt hos ett folk kan höjas från

ett rent rättsligt tvång till ett moraliskt kraf — det synes

han ej kunna förstå. Lloyd George talade med ömkan och

förakt om de två millioner tyskar, som förde det belgiska

fälttåget, »tvingade, utskrifna, nästan med våld drifna».

Det kan å andra sidan ingalunda med fog sägas — så-

som från tyskt håll ofta sker — att den engelska armé, som

med rasens gamla krigiska seghet kämpar i Flandern, består

af legoknektar, som i brist på annat arbete måste välja sol-

datens yrke. Liksom i Tyskland har den bildade ungdomen

i massor strömmat till fanorna och redan låtit sitt blod för

Englands sak. Med all sannolikhet får England därför i

längden proportionsvis större förluster bland de bildade än

Tyskland, och man kan ifrågasätta, huruvida frivilligheten

verkligen är förenlig med en klok raspolitik. Den engelska

soldatens krigsaflöning är vidare icke så mycket högre än

den tyska, att den kan anses innebära någon större extra

lockelse. Men bland de stora arbetarmassorna är icke heller

lusten att taga värfning så utpräglad — det är typiskt, att

ingen frisk och stark ogift karl erhåller offentligt arbets-

löshetsunderstöd, utan att han i stället hänvisas till värfnings-

byråerna. Den vulgära och teatraliska agitation, värfnings-

arbetet nödvändiggör, är också en säregen och föga tillta-

lande följd af den berömda frivilligheten.

Då engelsmännen i fred endast hafva en liten armé, ser

man i det engelska samhället förhållandevis få militärer.

Men de som tro, att disciplinen och andan i yrkesarmén

är mildare och humanare än i den tyska folkhären med
de öfverdrifna historierna om soldatmisshandlingar och korp-

ralsanda, de bedraga sig i hög grad. PrygelstrafFet i den

engelska armén afskaffades först 1871, två generationer se-

nare än i den preussiska! Och än i dag frodas i de en-

gelska kadettskolorna och militärlägren en hård och pen-

nalistisk disciplin — naturligt nog vida strängare i en yrkes-

armé än i en här som omfattar folkets hela ungdom. Men
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i England talar man icke så mycket om det. Hvilken oer-

hörd indignation både i eget och främmande länder öfver

den pansrade näfvens och junkerdömets framfart skulle icke

ha väckts, om tysk militär uppträdt så som engelsk gjort

de sista åren på Irland! Man kan till jämförelse erinra sig

händelserna i Zabern, föremål för heta riksdagsdebatter och

ärliga demokraters bekymmer öfver militärdiktaturen i det reak-

tionära Tyskland. Några tämligen oskyldiga gatuuppträden, där

officerare i öfvermod och nervositet öfverskrida sin befogenhet

mot civila och rentaf låta häkta dem för några timmar. På som-

maren och hösten 191 3 pågick i Dublin, där nöden och eländet

bland arbetarmassorna är större än någon annanstans i Europa,

en omfattande strejk; myndigheterna tillkallade militär, som i

uppenbar öfverilning använde sina vapen och dödade åtminstone

två arbetare. Strejken kväfdes, de engelska arbetareorganisa-

tionerna protesterade, men efter några månader var det hela

glömdt. Vid två särskilda tillfällen under 19 14, senast i slutet

af juli, sköt militären skarpt på irländska nationalister och dö-

dade flera personer, den förra gången rentaf på grund af en

yngre officers ovillighet att iakttaga anbefalld försiktighet.

Många sådana exempel rörande militärens förhållande till ci-

vila kunde framdragas, men icke förty: Zabern minnes,

Dublin glömmes. Den demokratiska mnemotekniken följer

egna regler.

Men den preussiska militären utgör en kast för sig, hvars

kåranda hotar den civila staten — tror man kanske, att den

engelska armén är fri från sådana oarter? Dess uppträdande

i den irländska krisen är ett utmärkt exempel på motsatsen.

Officerarnes vägran att i visst fall lyda regeringens order orsa-

kade krigsministerns afgång, och man tvekade icke att i en

offentlig proklamation mot regeringens Home-Rule-i6rs\2ig (the

Ulster- Covenant) förkunna, att officerarne hade rätt att själfva

afgöra om de behöfde lyda en gifven order. Främst bland de

mäktige undertecknarne af denna urkund märktes generalfält-

marskalken Lord Roberts 1 Man kan tänka sig huru en sådan

tilldragelse hade bedömts, om den ägt rum i Tyskland.

Denna aristokratiska revolt till förmån för högersinnade
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officerare emot demokratiens regering förlamade i själfva

verket händerna äfven på en så skicklig taktiker som mr.

Asquith, hvilken faktiskt ställdes inför valet af att upp-

gifva sitt förslag till Home Rule eller bereda sig på att

möta ett inbördes krig. Strider, som fordrat människolif,

hade redan förekommit, då världskriget befriade honom från

vidare bekymmer för den irländska frågan. Ulstermännens

ledares, Sir Edward Carson's, inträde i den nya koalitions-

regeringen torde ha beseglat det liberala nederlaget.

Utgången är betecknande för den verkliga maktfördel-

ningen i den engelska staten. Till formen är den en demo-

krati, i verkligheten behärskas den af en oligarki med starka

nationalistiska och krigiska instinkter. Det har förut visats,

huru fullständigt denna aristokrati har kunnat göra sig gäl-

lande i utrikespolitiken, vare sig en höger- eller en vänster-

regering suttit vid styret. Den irländska frågans sista fas

ådagalägger, att den äfven i inrikespolitiken, i öppet förakt

för den i underhusets majoritet och landets regering företrädda

folkviljan, sätter sin mening igenom, så snart den anser vi-

tala intressen stå på spel för den engelska rasen.

I grunden är denna politiska maktfördelning endast en

naturlig följd och afspegling af den sociala. Förut har om-

talats, huru de i Frankrikes folkhushållning dominerande fi-

nansintressena vetat skaffa sig nödigt inflytande i bourgeoisiens

republik. I Englands offentliga lif spelar den direkta politiska

korruptionen .icke någon nämnvärd roll — undantagen skulle

främst utgöra vissa presskapitalistiska företeelser. Det här-

skande fåtalets makt grundar sig väsentligen på allmänna

historiska och psykologiska förutsättningar.

Det som i det rika England först slår den sociale turisten

från ett ekonomiskt så ungt, så föga industrialiseradt och så

glest bebodt land som vårt, det är den oerhörda fattigdomen.

Genom södra och östra London sträcka sig miltals gator

och stadsdelar, uteslutande bebodda af arbetarebefolkning och

utmärkande sig för en obeskriflig enformighet och smuts.

Delvis bära de det rena eländets prägel ; husen äro förfallna

och liksom utslitna i människornas tröstlösa kamp mot nöden,
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barnen trasiga, skrofulösa, uthungrade. Och öfverallt smetar

sig slummens smuts, öfver gator, hus och människor, liksom

märkande dem med den hopplösa fattigdomspesten. Londons

East End och Southwark äro ändock välmående i jämförelse

med arbetarestadsdelarna i Liverpool, Glasgow eller Dublin.

Så lefva icke tusenden utan millioner fria engelska medborgare,

— icke som människor, utan som dimmans, nattens och

smutsens gråa djur, bokstafligen icke ägande mer än de

trasiga kläderna på kroppen och hetsade af en enda tanke:

hvar skall jag få de par pence, som behöfvas för att slippa

svälta, slippa vandra ute hela natten ? Äfven kvinnor och barn

lefva bland detta »afgrundens folk» — men huru? De egen-

skaper, som kampen för tillvaron här kräfver, äro icke

människans bästa.

Öfver lumpproletariatets gråa massa, hvars motsvarighet

man icke finner någonstädes i Europas andra stora indu-

stristat, Tyskland, höja sig samhällets olika lager upp till

de härskandes kast: industriarbetarne med regelbundet ar-

bete och säker inkomst, bland hvilka de yrkeslärda med
sin goda bostad i eget hus med täppa bilda öfvergången

till den kommersiella medelklassen, the suburbans^ »förstads-

borna», som fylla de ändlösa raderna af små respektabla och

ledsamma tegelhus i storstädernas yttre delar. Landsbygdens

svältande arbetarklass, år från år decimerad genom flykten

till storstäderna. Det stora handelsproletariatet, kontorens,

varuhusens, detaljaffärernas till stor del på nödgränsen lef-

vande tjänare. Och öfver alla dessa arbetets slafvar de

härskande, köpmän, industrimän, penningemän och en ständigt

växande skara sysslolösa räntetagare. Först så småningom

märker man den af ålder och tradition förfinade rikedomen
i världshandelns hjärta. Här mötas varor liksom människor

från världens alla hörn, dockkvarterens kineser och de ryska ju-

darnes hundratusenden, indier, negrer och andra »färgade

engelsmän», liksom österlandets dyrbarheter och västerlandets

lyx, från den tysta Kamomillgatan långt borta i City till de

fashionabla affärerna kring Bond Street och Piccadilly. Från

otaliga, öfver hela jordklotet fördelade kanaler strömmar
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guldet oaflåtligt in till de besittandes fåtaliga, utvalda flock.

Man kan se dem nere i Lombard Street och Cornhill, bakom
de stora spegelglasen i de förnäma klubbarna kring Pall

Mall eller i de rika köpmännens parkliknande trädgårdar med
svalka och ro efter det dammiga vimlet i City.

Eller i Oxford och Cambridge . . .

Det finnes icke någon större social afgrund än den, som
gapar mellan de stora massornas dagliga lif med slit, svält,

smuts och elände och den förnäme Oxfordstudentens. Bakom
de svala studieklostrens murar sträcka sig vida gräsmattor

och lundar, förädlade af seklers trädgårdskonst, där de unge

männen hvila sig från det icke alltför ansträngande arbetet.

Allt är här prägladt af en utsökt aristokratisk kultur, byggna-

der, parker och främst studenterna själfva, hvilkas världs-

mannaförfining så föga för tanken på de fattiga djäknar, som

i det kulna Ultima Thule bilda »ljusets riddarvakt». Men
när man går genom de stora kökshvalfven i Christ Church

College, där den hvita kocken vänder en jättelik rostbiflF

på spett öfver härden och vaktmästarna springa ut och in

med kyckling och hummer, då minnes man också de ut-

svultna barnen från Londons East End — och man står in-

för den fråga, som hvarje morgon ånyo uppställer sig för

iakttagaren: huru håller detta samhälle ihop? Hvilka

osynliga krafter binda alla de skilda elementen tillsammans

till en stat, ja, till ett världsvälde med ständigt arbetande

maktbegär?

Det är icke våldet, fruktan, hopplösheten, som tvingar de

fattiga att acceptera samhället sådant det är. De samman-

hållande krafterna äro icke af så ytlig och negativ art. Om
deras enastående styrka vittnar hvarje blick på Englands

offentliga lif. I politiken har den klasskamp, som naturligt-

vis är en hufvudfaktor i ett så grundligt industrialiseradt lands

ekonomiska och sociala lif, icke satt många spår. De män,

som fylla parlamentet och de stora kommunernas fullmäk-

tigeförsamlingar, tillhöra med få undantag de härskande klas-

serna; starkast företrädd är måhända den typ, som i vårt

politiska lif icke haft så många representanter: den förmögne
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affärsmannen, hvars tid tillåter honom att afsätta ett par

dagar i veckan åt offentliga värf, eller som, i likhet med
Chamberlain, helt och hållet dragit sig tillbaka från afFårs-

lifvet och lefver på sina goda räntor. Det är sant, att det

sedan några år finnes ett arbetareparti i underhuset — ett

fyrtiotal man af sammanlagdt 670. Faktiskt röstar endast

en helt ringa del af arbetarebefolkningen på arbetarekandi-

dater; massorna dela sig mellan höger och liberaler. Och
huru många af arbetarrepresentanterna skulle blifva kvar, om
liberalerna uppsade valalliansen? Icke flera än som kunna

räknas på ena handens fingrar. Ännu märkligare är från-

varon af sociala klyfningar inom det kommunala lifvet. I

en så utpräglad arbetarstad som Sheffield, där det vida öfver-

vägande flertalet väljare äro arbetare, besätter högern — med
allmän rösträtt! — jämnt hälften eller 32 af de 64 stads-

fullmäktigemandaten, arbetarepartiet endast 2 1 I »Sveriges

Sheffield», Eskilstuna, hafva vi med 40-gradig röstskala social-

demokratisk majoritet och ordförande i stadsfullmäktige.

Är förklaringen till denna märkliga inkongruens mellan

sociala och politiska kategorier måhända att söka hos stats-

tanken själf, som är tillräckligt mäktig att i politiken skjuta

klassskillnaden åt sidan? Säkerligen icke. Engelsmannen är

stolt att vara fri, och med frihet menar han att så litet som
möjligt besväras af offentlig myndighets ingrepp. Af staten, för

hvilket ord man på engelska rentaf saknar en adekvat öfver-

sättning, märker man följaktligen föga. Det sega motståndet

— i demokratiens namn! — mot allmän värnplikt är ett ut-

slag af dessa tänkesätt. Ett annat bedröfiigt exempel på
den bristande offerviljan är den nästan fullständiga från-

varon af monumentala offentliga byggnader från vår tid. Af
modern stadskultur i denna mening, sådan man finner den

i Paris' klara, genomtänkta skönhet och i tyska storstäder,

har England intet. Om man undantar parlamentsbyggnaden,

så är det föga i London, som påminner om att man är i

den första stad, som sedan det gamla Rom kan göra anspråk

på att utgöra ett världsväldes centrum. Och om man från-

ser en och annan, i klassisk stil uppförd Town Hall^ finnes



2

174 VÄRLDSKRIGET SOM KULTURKAMP.

väl knappast i Europa något så betryckande fult som en storstad

i den engelska landsorten. Den allmänanda,som tagit sig uttryck

i den italienska renässansens palats och i modern tysk stads-

planekonst, har i England icke satt många spår. Den engelska

rikedomen erkänner icke några publika skönhetsförpliktelser.

Den enskilde bindes desto starkare af andra band än sta-

tens, den allmänna meningens, sedens, konvenansens. Här

hvila, fast förankrade, grundvalarna för det engelska sam-

hället. England har, kanske ensamt bland Europas stater,

förmått utbilda en enhetlig, öfverallt normerande kulturtyp,

och det är på denna kulturella enhetlighet som i sista hand

världsväldet grundar sig; det är i kraft häraf, anmärker en

klok tysk diplomat, som dess transoceana delar skulle hållas

ihop till ett helt äfven i det ögonblick, då dess flottor icke

längre behärska världshafven.

Innehållet i denna kulturtyp kan angifvas i ett ord: det

är den engelske gentlemannen. Dess verkningar göra sig

kännbara ända ned i samhällets djupaste lager. TÅe respectabi-

lity, förmågan att kunna uppföra sig som det passar sig, det är

den egenskap man i det längsta söker att bibehålla och be-

talar med sin sista skärf. Föreställningarna om det passande

hafva format sig kring de rikas lif och stödja alltså deras ställ-

ning. I grunden är samhället sådant man vill ha det. Gemene

man vill ha denna rika och sysslolösa öfverklass med deras

slott, automobiler och kapplöpningar att beundra och efterlikna.

Populariteten hos de ålderdomliga och praktfulla ceremonier,

som öfverflöda i det offentliga lifvet, den enorma tillström-

ningen af alla folkklasser vid de stora kapplöpningsdagarna

och vadhållningen äro betydelsefulla symptom på den sociala

grundstämningen. Till och med slummens folk jublar, när det

får besök af stadens folkvalde, men därför icke mindre guld-

smidde Lord Mayor. Häri ligger ock ett afgörande hinder för

uppkomsten af verkliga klass- och ståndskänslor — det finnes

bara en klass, som är värd att tillhöra, nämligen gentlemannens.

Man märker det redan på arbetarnas yttre — en särskild ar-

betsdräkt, sådan man ser den i Paris, finnes icke i London.

Man arbetar i en sliten kostym af samma typ som gentleman-



VÄRLDSKRIGET SOM KULTURKAMP. 1 75

nens. Hvem vet, kanske en lycklig slump kommer att föra

en fattig stackare upp till de härskandes klass! Några hin-

der möta icke för en sådan ståndscirkulation. Rikedomen

betyder här allt. Det regerande ståndet, adeln, som alla

reformer till trots i öfverhuset har ett mäktigt vapen mot
demokratien, är icke slutet utan upptager ständigt nya —
och afgifver gamla — medlemmar. En herre, som förtjänat

en förmögenhet på té eller patentmedicin, blir med lätthet

adlad, endast han betalar en lämplig tribut till det regerande

partiets valfond. Denna form för förvärf af adelskap prakti-

seras under både vänster- och högerregeringar och har numera

nästan blifvit en institution. I H. G. Wells' Tono-Bungay finner

man den klassiska skildringen af uppkomlingens karriär i den

moderna societeten. Jämnsides med strömmen af nykomlingar

glida många tillbaka från aristokratien ned i lägre lager. En-

dast den äldste sonen ärfver adelskapet, de yngre och deras

ättlingar blifva borgerliga igen, och om icke penningen hål-

ler dem uppe på en societetsmässig standard, sjunka de allt

djupare ned i samhället, tills de en morgon stå bland andra

sluskar vid dockportarna i East End och vänta på arbete,

försåvidt de icke dessförinnan sökt sin lycka på andra sidan

hafven.

Medan Tyskland, såsom redan Simplicissimus på hvarje

sida bestyrker, uppvisar en mängd olika sociala typer, pro-

fessorn, officeren, juristen, läkaren, ämbetsmannen, var och en

med specialistens skicklighet, stolthet och fördomar, behär-

skas England af en enda typ, »gentlemannens». Hvad me-

nar då engelsmannen med en gentleman?

Ett pålitligt svar på denna fråga torde de föreskrifter lämna,

som drottning Viktoria gaf för sin sons, sedermera kung Ed-

ward VILs uppfostran, då kung Edward väl kan anses hafva

på ett ypperligt sätt representerat den fulländade gentle-

mannen. En gentleman utmärker sig, skrifver drottningen

till den unge prinsens lärare, främst genom sitt uppträdande

och sin dräkt. Han får icke uppföra sig vårdslöst och slarf-

vigt, icke sträcka sig i soffor och länstolar, stå med hän-

derna i fickorna eller intaga andra bekväma ställningar. Hans
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kläder böra vara fina och välsittande, men få icke genom

någon öfverdrifven elegans öfverskrida den korrekthet, som
främst bör utmärka en städad gentleman. Motsatsen visar en

brist på smak, som lätt leder till ett försvagande af den mo-

raliska känslan af rätt och orätt (!). En gentleman utmärker

sig vidare genom sitt sätt emot andra, hvilket i alla lifvets

förhållanden bör vara prägladt af välvilja, hänsyn och osjälf-

viskhet. Han skall ständigt vara uppmärksam och höflig

och får aldrig se uttråkad eller likgiltig ut. Han måste slut-

ligen vara i stånd att föra en underhållande konversation,

där han skall ha mera att säga än att framställa frågor om
andras hälsa och göra anmärkningar om vädret. Sin lediga tid

bör därför en gentleman ägna åt musik och konst eller åt att

åhöra högläsning af god litteratur, poesi och dramer.

Ingen som haft förmånen af personlig bekantskap med
den engelske gentlemannen, kan underlåta att beundra denna

människotyp. En i genomsnitt angenämare medmänniska i

det hvardagliga umgänget kan icke tänkas. Den yttre en-

hetlighet, som konvenansens alla regler förläna engelskt lif,

är naturligtvis äfven för rikets expansion en utomordentlig

styrka. Gentlemannen blir för den engelske medborgaren

människan sådan hon bör vara, och att utbreda denna typ

i alla världsdelar en kulturell plikt af högsta betydelse. Det

vore också en kälkborgerlig och efterblifven radikalism —
tyvärr icke sällsynt bland tyska bedömare — att för smärre

missgrepp och mänskliga ofullkomligheter icke erkänna det

kulturens storverk, som exempelvis Englands indiska välde

innebär. Men att kulturmänniskan också skulle kunna formas

efter andra regler, och att de egenskaper, som genomsnitts-

engelsmannen anser vara de högsta, skulle kunna skjutas åt sidan

för andra och väsentligare— det kan man icke tänka sig ; därai

ock det intryck af själfgodhet, som England så ofta ger utlandet.

En granskning af Englands politiska värden leder sålunda

i sista hand öfver till den djupa och ovissa frågan om den

engelske gentlemannatypens kulturvärde. Dess civilisato-

riska betydelse, dess enastående förmåga att utbreda hyfsning

och skick inom eget och bland andra folk har redan framhållits.
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Men en jämförelse med tysk kultur tvingar undersökningen

djupare. Och man kan då icke undgå att känna torkan och

ytligheten i det anglosaxiska kulturidealet. De kraf, som

det ställer på människan, äro icke stora, äfven om de må
vara besvärliga för den ovane. De inskränka sig i hufvud-

sak till den yta, som kommer till synes i hvardagens um-

gänge. Drottning Viktoria skref icke, att hennes son borde

blifva god, vänlig och litterärt bildad, nej, hon inskränkte

sig till de yttre egenskaper, som han behöfde för att synas

vara det. Naturligtvis önskade hon också det förra, men det

kom uppenbarligen först i andra rummet i hennes tankar —
märk den dyrbara anmärkningen om klädernas inverkan på

moralen! Öfverhufvudtaget är gentlemannatypen uteslutande

tillrättalagd för umgänget — hvad societeten icke får veta,

spelar icke heller någon roll för personlighetens värde. Däraf

ock det odrägliga moraliska hyckleri, som förpestar engelsk

kultur, som gör en stor del af dess litterära produktion, dess

teater och konst genom sin inskränkta konventionalism onjut-

bar för en bildad german, som är van vid Ibsens och Strind-

bergs hänsynslösa uppriktighet. Af den vitalitet och idé-

rikedom, som utmärker t. ex. tysk scenisk konst, finnes icke

mycket i England. Denna torftighet är också grunden till

den för England säregna tråkighet, som förföljer den resande

främlingen.

Sådant är det verkliga, af våra frisinnade så djupt be-

undrade England. Den politiska demokratien döljer i själfva

verket ett utprägladt aristokratiskt statsskick, och den fri-

het från statens tvång, som är engelsmannens stolthet, har

icke kunnat förhindra att individen mera än i något annat land

bundits af starka ekonomiska och konventionella band. Den
moraliska frigjordhet och individualism, som kännetecknar

den skandinaviska radikalismen i förhållande till bestående

sociala institutioner — Ellen Key !
— skulle af den allmänna

meningen i England anses som opassande och shocking.

En steril konventionalism gör sig också kännbar i Eng-

lands offentliga lif. Den systematiska grundlighet, som ut-

märker svenskt och tyskt politiskt arbete, finnes icke i England.

12.
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Våra »mera djupgående frisinnade», som enligt Karlstadstid-

ningen känna sådan antipati emot den tyska andan, få väl an-

tagas hafva någon kännedom om de med teoretisk grundlighet

tillspetsade politiska striderna i Tyskland, men af det gedigna

arbete, som ständigt pågår t. o. m. i den förkättrade preus-

siska treklasslandtdagen, därom synas de intet veta — tro-

ligen lika litet som om Englands parlamentariska arbetsme-

toder. De senare utmärka sig framför allt för en makalös byrå-

kratisk formalism, som i högsta grad fördröjer, tynger och

fördyrar alla reformer. Att finna sig till rätta i det kaos ai

paragrafer, som engelsk lagstiftning i hvarje viktigare ämne

erbjuder, är för den främmande fackmannen ytterst svårt.

Engelsmannen har en egendomlig skygghet att rubba eller

upphäfva gällande rätt och föredrar att i ständigt nya lagar

statuera undantag och tillägg.

Denna brist på klarhet och reda har naturligt nog gifvit

juristerna en utomordentlig betydelse; faktiskt bilda de det här-

skande skrået. England är juriststaten framför alla andra.

Rättskipningens oerhörda dyrbarhet är känd och ökänd; exem-

pelvis år 1 9 10 beräknades tvisteföremålens värde i deafgref-

skapsdomstolarna afdömda civilmålen till 45 millioner, men

sportlerna till 11 millioner (i svenskt mynt)! För de fattiga är

det under sådana förhållanden klent beställdt med rättvisan i

civilmål. Och icke nog med rättskipningen: juristerna be-

härska äfven, som nyss framhållits, själfva lagstiftningen. Parla-

mentets arbetsteknik gör det helt och hållet beroende af ju-

ristskrået, som förtjänar förmögenheter på sina parlamentariska

uppdrag. Läran om folkviljans suveränitet har drifvits till så

absurda konsekvenser, att t. o. m. hvarje större åtgärd inom

kommunalförvaltningens område kräfver parlamentets god-

kännande i form af en särskild lag. Om Londons grefskapsråd

vill hyra ut lägenheter icke bara åt arbetare utan äfven åt mera

bemedlade, om Manchester vill draga ut en omnibuslinje utan-

för stadens gränser, om Liverpool vill bespisa icke endast skol-

barn utan äfven deras yngre syskon, så måste de begära

parlamentets tillstånd. Och detta är icke bara någon tom

formalitet — tvärtom, parlamentets utskott sätter sig grund-
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ligt in i saken, hör vittnen och advokater som plädera för ett

litet honorar af 800 kronor per dag utom sitt egentliga ar-

vode . . . Det kan dröja åtskilliga år och sluka millioner, innan

en storstad får igenom exempelvis en mera betydande in-

korporering. Denna i en modern stat odrägliga formalism

förlamar på hvarje steg kommunalförvaltningen, som därtill i

England innefattar hela den egentliga inre statsförvaltningen.

Den berömda engelska själfstyrelsen har under parlaments-

suveränitetens band blifvit en tom form. Med den kommunala

friheten är det klent beställdt, och stadsförvaltningen är därför

i jämförelse med motsvarande förhållanden i Tyskland och än

mer i betraktande af de svåra problem, som massfattigdomen

erbjuder, i hög grad efterblifven, särskildt på socialpolitikens

område. Af den mångsidighet och handlingskraft, som hvarje

tysk stadsrepublik visar i omvårdnaden af sina invånare, ser

man i England intet.

Måhända beror detta också på den engelske gentleman-

nens naturliga förakt för specialister och sakkunniga tjänstemän.

Den vulgärdemokratiska grundsatsen att den folkvalde lek-

mannen duger till allt, behärskar både stat och kommun,
visserligen icke i den amerikanska valbossens råa form, utan

genomförd i den engelske gentlemannens mera förfinade typ.

En aristokratisk landtjunkare blir en vacker dag högste chef

för världens mäktigaste sjöstridskrafter och förflyttas kanske

om några månader till platsen som undervisningsminister.

Den obegränsade tilltron till dilettantens förmåga kan emel-

lertid försätta riket i svårt bryderi, såsom senast Winston

Churchill's missgrepp under kriget visat. Det vetenskapligt

skolade och handlingskraftiga ämbetsmannastånd, som långt

mera än den lättfattligare ostelbiska junkertypen af ålder är

det regerande i Tyskland, har icke någon motsvarighet i Eng-

land. Ät utbildandet af en fackmannamässig förvaltnings-

organisation har man icke ägnat någon lifligare uppmärksam-

het. Typiskt är Macaulay's bekanta yttrande, att det är lik-

giltigt, om den blifvande ämbetsmannen läste latin eller gre-

kiska, irokesiska eller astrologi. Att staten borde ställa ford-

ringar om fackkunskap på de sökande, var honom tydligen
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en främmande tanke. Af den engelska ämbetsmannakårens

nivå vid denna tid, förra hälften af i8oo-talet, ger Dickens i

sina romaner många bedröfliga, men sanna bilder. Den poli-

tiska korruptionen var lika utbildad som i nutidens Frankrike;

parlamentsledamöternas rekommendationer afgjorde utnämnin-

garna till statsämbetena, utan att regeringen dock, till hertigen

af Wellington's indignerade förargelse, kunde vara fullt säker

på vederbörande ledamöters röster i voteringarna. Först 1870

blef detta system definitivt afskafFadt. Någon större effek-

tivitet har dock organisationen ännu icke uppnått. Medan den

tyska förvaltningen både i stat och kommun utan allvarliga

svårigheter och utan större organisatoriska nydaningar kunnat

öfvertaga och på ett särskildt ur social synpunkt lysande sätt

lösa de jätteuppgifter, som världskriget medfört, fanns det i

England icke en tanke på att den ordinarie förvaltningsorga-

nisationen skulle kunna fylla de nya krafven. Man tillgrep det

ej heller hos oss okända parlamentaristiska universalmedlet.

Den ena kommittén efter den andra tillsattes och fylldes af if-

riga lekmän, sakkunniga och osakkunniga, men knappast någon

med föregående förvaltningsutbildning och rutin. Af den stora

sociala centralkommissionens tio ledamöter voro åtta medlem-

mar af regeringen och parlamentet! Man kan tänka sig dess

effektivitet iden händelse verkligt nödläge skulle uppstå. Samma
tillfälliga och dilettantiska karaktär erhöUo de kommunala nöd-

hjälpskommittéerna. Det är under sådana förhållanden icke

underligt, att krigets svåraste sociala problem, lifsmedelsfrågan,

i England så godt som alldeles försummats, och att lefnadskost-

naderna följaktligen där äro högre än i det afspärrade Tyskland.

Ännu värre är väl, att själfva militärförvaltningen synes lida af

samma brister. De parlamentariska arbetsmetodernas inef-

fektivitet har väl sällan fått en skarpare belysning än genom

det ynkliga och löjeväckande faktum, att Lloyd George nöd-

gats ge sig ut på en agitatorisk föredragsturné mot den bri-

stande arbetsintensiteten och frimåndagarna — för att stimu-

lera granatproduktionen I

Den höga standard af vetenskaplig grundlighet, som ut-

märker tyskt statslif, synes den parlamentariska gentle-
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mannastaten icke kunna uppnå. Dess förakt för experterna

och dess djupa respekt för det juridiska formalisteriet för-

hindrar i det längsta hvarje systematiskt legislativt nydanings-

arbete. Man försöker klara sig med små jämkningar och änd-

ringar, tillfälliga nödfallsutvägar hällre än att taga upp ett

problem i hela dess vidd och föra en rationell lösning igenom.

De reformer, för hvilka man ändtligen måste besluta sig, hafva

därför allt för ofta en improviserad karaktär, otillräckligt pla-

nerade och i hast voterade genom parlamentet i medvetandet

att man ju alltid kan ändra efteråt. För sådana improvisatio-

ner har den engelske politikern affärsmannens naturliga be-

gåfning, men iakttagaren frågar sig, om icke det svenska eller

tyska styrelsesättet ändock vore att föredraga. Den tyska

byråkratien genomförde redan på i88o-talet socialförsäkringens,

på samarbete med arbetareorganisationerna grundade stor-

verk, och band därmed arbetarne vid fädernejorden — märk

emigrationens upphörande! — samtidigt som den genom
att öka landets konsumtionsförmåga stärkte den inre mark-

naden samt åstadkom en ständigt växande socialisering af ka-

pitalbildningen, hvars ovärderliga stöd för landets ekonomi

särskildt i krigstider nu kommit till synes. Det manchester-

liberala England kunde först tjugu år senare bekväma sig till

liknande åtgärder, ändtligt tvingadt af den sociala nödens sti-

gande betydelse för väljaremassornas psykologi.

Öfver hufvud taget ger det offentliga lifvet i England på
senare tid alltmera intryck af stagnation och sjunkande lifs-

kraft. Det engelska kulturidealet är i allt flera hänseenden

ytligt och otillräckligt, och några tecken till större förskjut-

ningar i det allmänna åskådningssättet förspörjas icke. Det

har icke i sig kunnat upptaga de djupa och lefvande bild-

ningskraf och den vetenskapliga anda, som äro drifvande

krafter i tysk kultur. Att den materiella odlingen, handel

och industri, på grund af engelsk oföretagsamhet och bris-

tande specialutbildning står i fara att distanseras af den

tyska, är måhända en mindre olycka än den ignorans och

tröghet, som kännetecknar folkets andliga nivå. Undervis-

ningsväsendets oerhörda efterblifvenhet i denna kulturstat,
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som icke nog kan förfasa sig öfver de tyska »hunnerna», är

notorisk. Det allmänna skoltvånget är ju först af samma år

som den »tyske skolmästarens seger» öfver fransmännen

(i 87 i), och ända in på 1900-talet hade staten icke sörjt för

ett enhetligt folkskoleväsen. Den högre undervisningen är

knappast bättre ordnad. Visserligen har man de aristo-

kratiska och dyrbara privatskolorna med internat, där hvarje

gentleman med intresse för sina söners karriär bör sätta dem,

men med skoltillfällena för det stora flertalet af medelklassens

barn är det klent beställdt. Staten och kommunen erkänna

icke många förpliktelser i detta hänseende. Skolsystemet är

liksom hela samhället ytterst aristokratiskt: goda möjligheter

för en utmärkt uppfostran åt de rikes barn, torftiga smulor

allenast till de fattige. Af den bildningstörst och teoretiska

produktionsförmåga, som gjort den tyska arbetarrörelsen till

en andlig makt, finnas icke heller många spår. Sport och

vadhållning ersätta i stor utsträckning själfstudierna.

Denna massornas andliga tomhet korresponderar med ett

märkligt sjunkande af den politiska nivån. Adertonhundrata-

lets stora liberala rörelse, betecknad af namnen Bentham,

Cobden, Bright, John Stuart Mill, under hvars glanstid stora

nydaningar af den engelska statens författning och förvalt-

ning genomfördes, tillhör för länge sedan det förflutna, och

det tomrum den lämnat har icke kunnat fyllas. Nutidens

liberaler använda Cobdens argument mot protektionismen,

men nya idéer hafva de icke kunnat omsätta i politisk verk-

lighet. En socialförsäkring, made in Germany, har improvi-

serats, men äger statsmaskineriet också tillräcklig kraft att

vidare utbygga den lagda grunden ? Tvifvel kunna vara be-

fogade. Den engelska landsbygdens långsamt fortskridande

proletarisering och agrara ödeläggande är ett annat problem

som påkallar statsmannens grundliga ingripande. Folket vand-

rar in till städerna, och jorddrottarnes jaktmarker förminska

ständigt den odlade arealen. Mot denna förskräckande sjukdom

i statens ädlaste delar hafva liberalerna proklamerat en till sina

verkningar tvifvelaktig jord värdebeskattning, och icke heller

denna har den parlamentariska arbetsmaskinen ännu kunnat
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föra ut öfver de visserligen synnerligen dyrbara utredningarnas

stadium. Den fabistiska socialismen med sina radikala reform-

krafoch sin aristokratiska hållning har icke förmått samla nämn-
värdt politiskt inflytande. De erinringar, som äfven från andra

håll framkommit om nödvändigheten att lära af tyskt statslif,

synas ha förblifvit verkningslösa mot den mur af trög ignorans,

som omgifver massorna. Efter Salisbury's och Chamberlain's

död har England väl skickliga oratorer men icke någon le-

dande statsman med djupare idéer. Mycket erinrar i det mo-
derna England om det politiska lifvet i den anglosaxiska rasens

andra hem, på hinsidan Atlanten— med dess för oss välbekanta

drag. Emigrationen har ju fört många svenska bygder närmare

till Amerika än till de angränsande landskapen, och i svensk

nykterhetspolitik och i de frikyrkliga rörelserna kunna vi

spåra verkningarna. Den svenska vulgärliberalismen med dess

»Saxonkultur» lämnar afskräckande exempel.

Skola friska vindar åter kunna föra det engelska statsskep-

pet ur dess nuvarande marvatten? Ytligt sedt är dess odling

mera lysande än någonsin. Dess handel och industri är stadd

i ständig tillväxt och lämnar ännu Tysklands långt bakom
sig — den tyska konkurrensen kan lätt sägas bero på en

statistisk villa. Englands kapitalrikedom blir år från år

större. Världsväldets sammanhållning har emotstått krigets

svåraste påfrestningar. Men ändock, i trots af stigande rike-

domar, komma de andliga bindemedel, som i längden ensamt

betyda något, att hålla? De stora massorna ha föga glädje af de

milliarder, som årligen strömma in till kapitalisterna. För
dem äro de endast svarta siffror på hvitt papper. De be-

tyda icke längre, såsom förr, obetingadt ett ökadt antal arbets-

tillfällen och ökade löner. Långsamt förskjutes Englands folk-

hushållning, såsom förut visats, från handels- och industristatens

till rentierstatens typ. De sysslolösa räntetagarnas antal

växer, den aktiva företagsamheten i köpmannens och industri-

mannens gestalt skjutes åt sidan. För proletariatet kunna

finanskapitalets förtjänster i utlandet vara tämligen likgiltiga;

i allt fall hafva de icke tillnärmelsevis samma betydelse som
det inhemska kapitalets framgångar. Rentierernas stigande
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antal och välstånd bidrager därför icke till lösningen af fattig-

domens svåra problem. För dess behandling från statens sida

har hittills endast en väg visat sig praktiskt gångbar, nämli-

gen den som betecknas af Tysklands sociala lagstiftning och

förvaltning, men som de härskande klasserna i England hittills

icke ägt tillräcklig allmänanda att beträda. Det parlamenta-

riska statsskickets krafter synas icke förslå för att bemästra

dessa svårigheter, hvilka i stället under senare år gång efter

annan kunnat märkas i oerhörda, syndikalistiskt färgade strej-

ker, massornas hotande revolter mot en stat, som icke längre

kan fylla sin uppgift.

Aro dessa sociala jordbäfningar förebud, som hota öriket

med det öde, som blef Atlantis'? Äfven där fick guldet makt

att förtrycka, och

rikmännens kast, en förnäm myriad

stal millionernas lycka

medan »nöden växte med segrarnes rad».

Skall också Britanniens härlighet sjunka, begrafvas och

glömmas, liksom en gång Atlantidernas? Mycket torde detta

bero på den makt, ur hvars källor engelsk kultur framför allt

hämtat sin näring, nämligen religionen. Kring puritanis-

men och 1700-talets religiösa strömningar hafva många af

den engelska folkkaraktärens bästa sidor format sig, dess fri-

hetsbegär och dess praktiska handlingsförmåga liksom dess

stränga moralism. Gentlemannens hänsynsfullhet och osjälf-

viskhet äro egenskaper, som i rätt nedstigande led stamma

från religiösa ideal.

Är religionen ännu en lefvande kraft i ett engelskt samhälls-

lif? Som en social faktor: ja. De religiösa institutionerna och

sedvänjorna uppehållas med samma respektfulla konventiona-

lism som andra fäderneärfda föreställningar. Men lefver religio-

nen också som ett förnyande källsprång hos den enskilde?

Man kan betvifla det. Det moderna England är icke reli-

gionsfientligt, men bakom dess kyrkliga korrekthet döljer

sig en djup religiös likgiltighet. Erfarna kännare af de breda

Jagrens lifsåsk^dning intyga samfälldt denna afkristning.
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»Lifvet har mindre idealism och mindre vidskepelse; det är

mera respektabelt, men har förlorat sin sälta.» Otvifvelaktigt

har religiositetens bortdöcnde varit af väsentlig betydelse för

den allmänna kulturnivåns förytligande och torka. De djupa

perspektiven ha försvunnit ur massornas gråa lif, och man
ser icke längre, liksom Carlyle, »Döden och Evigheten lysa

bakom det tomma umgängespratets spindelväfvar». Måhända
skall den sega engelska stammen återvinna förlorade för-

bindelser med lifvets källsprång. Hvarom icke, så komma
våra efterlefvande att få bevittna den engelska kulturens vi-

dare förvissning, upplösning och undanträngande af andra

med starkare lifskraft och större synvidder. Englands öde

skall blifva Atlantis' — Babylons och Roms.

TYSKLAND.

Alltsedan Medeltiden har den svenska odlingen otvifvel-

aktigt fått röna sina djupaste intryck från Tyskland. De största

epokerna i vår nyare historia, Gustaf Vasa och reformationen,

storhetstiden och vårt östersjövälde, kraftutvecklingen 1813—
14 med götiskheten och nyromantiken, voro starkt präglade

af dåtida tysk anda. Det franska inflytandet började göra sig

gällande först under Kristina och Karl XI:s förmyndarerege-

ring för att kulminera under Gustaf III. I stort sedt, ur folkets

synpunkt, stannade dock den franska formkulturens glänsande

fernissa — på ytan. Vida djupare gingo då de anglosaxiska

strömningar, som under Frihetstiden danade den svenska bour-

geois typen, vars nyttighetsmoral blef den rätta nationella rönn-

bärsfilosofien efter den karolinska kraftöfverspänningen. I

samma tecken, fast med radikalare betoning, stod iSoo-talets

senare hälft i Sverige, som äfven hos oss varit borgerlighetens

guldålder.

Med ofvanstående skall icke något värdeomdöme vara ut-

taladt om de olika inflytanden Sverige rönt frän Tyskland

och västmakterna. Båda elementen finnas i hvarje europeiskt
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samhälle, som byggts upp med svärdet och murslefven.

Det efterföljande afser heller icke något försök att väga

och jämföra »germanismens» och ^klassicitetens» insatser i

svenskt kulturlif, hvilken uppgift skulle kräfva en forskares

lifsverk, utan framställningen skall inskränkas till en kritisk

granskning af några vanföreställningar om det moderna Tysk-

land, som vunnit insteg hos massor af svenska medborgare,

särskildt bland vänsterpartierna. Denna granskning kan göras

så mycket kortare, som samma tema i den föregående jäm-

förande kritiken af västmakternas offentliga institutioner ut-

förligt behandlats och därjämte i G. F. StefFens och K. Hilde-

brands svenska krigsböcker samt i prof. Karl Larsens intres-

santa skrift »Under den store Krig», Köpenhamn 191 5, er-

hållit en sakkunnig och fördomsfri belysning.^

Den uppfattning af det nutida Tyskland, som blifvit me-

nige mans egendom i Sverige, härstammar icke från i går.

Liksom de flesta sådana åskådningar har den uppstått bland

den bildade klassen och småningom trängt ned till de bre-

dare lagren, som omfatta den med massans flinthårda kon-

servatism i trossaker. Har en åsikt på detta sätt petri-

fierats på samhällsdjupet, kräfves det våldsam påverkan för

att åstadkomma en förändring, och för att ernå resultat på

den vanliga pedagogikens väg erfordras folkbildningsentusia-

stens geologiska tålamod. Tyskfientligheten hos svensk under-

klass i dessa dagar är en ofrånkomlig följd af den svenska

öfverklassens »narraktiga fransoseri> under 1860- och 70-talen.

Den då rådande stämningen — som bl. a. lär ha inbragt

den tyskvänlige Rudolf Wall i den tidens Dagens Nyheter ett

kok stryk af fransksvärmande officerare — ledde sitt upphof från

skandinavismen. Oviljan riktade sig egentligen mot Danmarks

värste vedersakare: Preussen. Då danskarna ensamma fingo

upptaga den ojämna kampen, togo svenskarna sin revanche

^ Jfr äfven prof. Einar Löfstedts utmärkta artiklar > Tyskt och Svenskt-» i

den liberala tidskriften Forum, häfte 21, 22 och 23 för 1 91 5.
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genom ökad förbittring mot Preussen och särskildt dess le-

dande man, Bismarck. Senast genom prof. HallendorfFs bok

om 1864 har man fått en ny inblick i den vrångbild af den

preussiska politiken, som den svenska pressen serverade sina

läsare. Dessa befängda utgjutelser skulle vara lika roande som

åsynen af det tredje kejsardömets voluminösa krinoliner, om
ej löjet veke för den beklämmande känslan, att den svenska

vänstern i dessa stycken ingenting lärt och ingenting glömt,

utan anknyter 19 14 omedelbart till 1864.

Först efter krigen 1866 och 1870 började man små-

ningom vakna. Karl XV ändrade visserligen icke åsikt;

vänskapen till Frankrike blef han trogen till sin död. I full

öfverensstämmelse med den svenska folkmeningen såg han

alltjämt i Bismarcks politik blott preussisk eröfringslystnad

och hade ej begrepp om det storverk: Tysklands enhet,

som den afskydde junkern förberedde. Liksom våra dagars

tyskhatarc, hvilka i andanom se en tysk hegemoni stunda

för Norden och förklara sig i så fall föredraga Ryssland,

kände sig Karl XV så illa berörd af de preussiska annek-

teringarna i Nord- och Väst-Tyskland, att hans landsfader-

liga bekymmer föranledde honom att till ett statsrådsproto-

koll i december 1866 diktera följande uttalande: »De se-

naste politiska tilldragelserna visa på ett otvetydigt sätt

den fara, som hotar de mindre staternas själfständighet.»

Och händelserna 1870 afpressade konungen den bekännelsen

i trontalet till 1871 års riksdag, att »traktater, ingångna för

ordnande af de särskilda staternas inbördes förhållanden, om-

gifvas icke af samma helgd som tillförne, och det politiska

rättsförhållandet kan alltså anses hvila på osäker grundval».

Äfven för den generationen var det sålunda Tysklands bart

huggande svärd, som utdref svärmarna från det af folkrättens

stängsel omhägnade fredsparadiset. En sådan väckelse tycks

vara af nöden en gång under hvarje mansålder, men är natur-

ligtvis ej ägnad att öka sympatierna för den omilde verk-

ställaren.

Med konung Oscar II:s tronbestigning skedde den lång-

samma systemväxling med afseende på våra politiska för-
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bindelser till det nya Tyska Riket, som är skildrad i det

föregående. Därmed följde också en genomgripande kurs-

förändring på andra områden. Det sades, att den tyske

skolläraren vann slaget vid Königgrätz. Inom militär- och

undervisningsväsendet visade sig också hos oss de första

spåren af det nytyska inflytandet.

Sveriges försvar låg under tiden 1815—1860 i fullständig

lägervall. Större delen af armén var »indelt», och indel-

ningsverkets försofFning fortplantade sig äfven till de värfvade

regementena, inom hvilka andan var utprägladt »militaris-

tisk» i detta ords alla sämre meningar. Vid de indelta

trupperna bedrefvos öfningarna på samma sätt och efter

väsentligen samma program som på Karl XI:s tid — om
öfverhuvud några öfningar alls bedrefvos, ty esomoftast indrogos

de fullständigt. I medeltal räckte ett rekrytmöte 20 och ett

regementsmöte 8 dagar per år; vid kavalleriet ersattes stun-

dom dessa senare öfningar med några dagars skvadronmöte

till fots! Därtill kommo de korta s. k. befälsmötena, vid

hvilka officerarna exercerade på heden under öfverstelöjt-

nantens kommando, utförande marscher, bajonettfäktning och

kanske äfven litet gymnastik; »en högre lyftning tog arbetet

endast», skrifver härom generalmajor Nordensvan, »när man
kom till repbataljonen», där plutonerna markerades af några

man, hvilka mellan sig buro ett utsträckt rep eller en stång.

Denna »repbataljon» var en skärande symbol för den dåtida

svenska hären i dess djupaste förfall. Men det kunde icke

vara annorlunda. De indelta knektarna voro egentligen en

slags torparemilis under befäl af officerare, som under 11

af årets 12 månader uteslutande skötte jordbruket på sina

boställen eller andra civila sysslor. Hur under sådana om-

ständigheter de 12 dagarnas öfning för beväringen utnyttjades,

är lätt att tänka sig. Själfva beväringsmannens utrustning:

opassad vapenrock och dito vita byxor, under hvilka med
fördel buros de egna plaggen, utsliten mössa av »babeltorns»-
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modellen, hög spännhalsduk af tjockt sulläder, snedt sittande

lifrem, åbäkigt stor packning och ett hiskligt muskedunder,

var lika oemotståndligt komisk som en Frödingsvers om »be-

väringa». Öfningarna bedrefvos och uppfattades som rena

gycklet. Först 1858 fick beväringen börja skjuta — dock

högst tre skott per man 1 Man skulle vilja tro, att denna typ

af svensk värnpliktig vore för alltid försvunnen. Men nej, vid

19 1 4 års landstormsmobilisering firade den i viss mån sin

återuppståndelse.

De starka antimilitära stämningarna hos det svenska fol-

ket har sina rötter i 1800-talets jämmerliga härväsen. En
stat, som så vanvårdar sitt försvar, får ej undra på att med-

borgarna begabba det såsom bestående blott af brännvins-

törstiga gardister, snusiga bondknektar och till allmänt åt-

löje prisgifna beväringar. Den tidens officerskår kunde icke

heller öka aktningen och förtroendet för armén. Militär-

vetenskapliga studier bedrefvos blott af ett fåtal, den

fysiska spänstigheten stod lågt, och uniformen kom mest

till heders i konkurrensen med de civila om allehanda mate-

riella förmåner.

Alla öfriga försvarsanstalter voro vid mediet af 1800-talet

i stil med de ofvan skildrade. Att man med någorlunda

lugnt samvete kunde låta dem ligga för fäfot under tiden

1 81 5—1848, är ju förklarligt med hänsyn till den allmänna

kraftuttömningen efter de napoleonska krigen. Men att vi

oantastade lyckades undkomma de stormar, som efter 1848

skakade det europeiska statssystemet, var en särskild tur.

Det saknades ej varnande röster, men regeringens fram-

ställningar till ständerna om ökadt anslag till arméns vapenöf-

ningar förklingade länge ohörda. Först i samband med och

efter Krimkriget, där Sveriges ingripande stod för dörren—
just som fredsunderhandlingar inleddes — begynte åtminstone

ytan att tina upp af vår bottenfrusna försvarsfråga.

Mot bakgrunden af denna Sveriges militära vanmakt fram-

står Oscar I:s politik under den första skandinaviska krisen

1848 i desto fördelaktigare dager. Revolutionens ärkefiende

i Europa, tsar Nikolaus I, såg visserligen med välbehag,
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att Sverige energiskt tog Danmarks parti emot den tysk-

nationella upprorsrörelsen i Schleswig-Holstein. Ryssland

täckte sålunda vår rygg, men Oscar I:s diplomatiska interven-

tion var därför icke mindre skicklig och framgångsrik. Sverige

var då den ledande makten i Norden, och Oscar I underlät icke

att markera detta genom att till Fyen förlägga 4,000 man
svenska trupper — de enda, som under de hundra åren 1814

— 19 1 4 förts utom den skandinaviska halföns gränser — till

skydd för de danska öarna. Genom stilleståndet i Malmö
sommaren 1848 visade sig Sverige äga en röst i de europeiska

makternas rådslag. Detta löftesrika uppslag fullföljdes ej af

Danmark, som 1857 snöpligt afvisade det svenska alliansan-

budet, och det gick helt till spillo 1864. De dynastiska spe-

kulationerna från Oscar I:s sida om Fredrik VII:s adoption

af kronprins Karl, hvarigenom den Kalmarunion, till hvilken

Geijer ville räcka handen efter Finlands förlust, skulle åter-

uppstått, blefvo verksamt stäckta, ej från tyskt håll, mothvilket

eljest denna sammanslutning till en början skulle vändt sin

udd, utan af samma Ryssland^ som af lätt insedd antipati för

ett enadt Norden 50 år senare med välbehag följde den

svensk-norska äktenskapstvisten, och som 1905 — trots de

Björnsonska frierierna — uppmuntrade till krig mot Norge.

Triumfen 1848 blef blott en episod med tysk antagonism

som bottensats, sedan skandinavismen dunstat bort. För oss

nu lefvande, hvilka finna Nordens läge mycket farligare, men

samtidigt Sveriges militära styrka vida större än 1848, visar

det årets svenska utrikespolitik, hvad kraft och klokhet i för-

ening kunna uträtta med diplomatiska medel.

Karl XV:s regering företer den för alla vänner af kon-

stitutionellt statsskick tilltalande bilden af en konung, hvilken

misslyckas i allt, som personligen ligger honom varmt om
hjärtat, medan hans ministrar genomdrifva reformer, som

icke intressera honom det bittersta. Fiasko inom utrikes-

politiken och fortsatt försumpning af försvarsfrågan blef re-

sultatet af Karl XV:s insatser på bägge dessa områden.

Orsaken var densamma i båda fallen: felbedömning af Preus-

sen-Tyskland. Att han bättre tjänat skandinavismens sak
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och sannolikt äfven kunnat afvända olyckan för Sönder-

Jylland genom att söka samförstånd med Bismarck, ligger

numera i öppen dag. Det gängse föraktet för det militära

Preussen med dess förlästa generalstabsministrar och unga

värnpliktsarmé, förhindrade honom att genomföra den armé-

reform, som den dåvarande riksdagen under intryck af det

osäkra utrikesläget och under representationsreformens smek-

månad säkerligen gärna gifvit som morgongåfva. När vårt

första moderna härordningsförslag efter tyskt mönster 1875

— först 19 14 i hufvudsak antaget! — förelades riksdagen,

hade föregångarna till nutidens försvarsljumma vänster, andra

kammarens bönder med sin nedärfda knektovilja och sina

klassegoistiska synpunkter, hunnit blifva karska nog för att afslå

det. Det yttre trycket hade dessutom upphört. Sverige hade

glidit in i det spakvatten, hvari det ännu dväljes.

Sålunda försummades under 1860-talet ett gynnsamt till-

fälle att lägga den allmänna värnplikten som bärkraftig

grund för det svenska härväsendet. Icke kunde våra be-

väringar bli ordentliga soldater! Möjligen genom årslång

öfningstid och preussisk drill, men därom ville man icke

höra talas. Det stred mot vårt svenska kynne och öfver-

ensstämde icke med de beundrade franska förebilderna. Kari

XV ville just af sistnämnda skäl icke afskaffa indelnings-

verket, hvars knektar i anseende till ålder och ärevördig-

het erinrade om veteranerna från Krim och Magenta i Napo-

leon III:s armé. Med en sådan romantisk utgångspunkt var

han ej mannen att leda in försvarets utveckling på nya vägar.

Hans regering förrann under fruktlösa försök att komma till

rätta med uppgiften.

Äfven skarpskytterörelsen, som flammat upp som en halm-

eld under 60 talets första år, mattades af. Den har lefvat

upp i vår nuvarande frivilHga skytterörelse, hvilken omfattar

nästan hälften af alla vapenföra män i landet. Till skarp-

skytterörelsens debetsida torde dock böra räknas, att den

unge Strindberg i dess led trodde sig ha upptäckt, att en

god krigsman kunde danas genom lite söndagsexercis med
smörgåsätning i det gröna. Detta var August Strindbergs mili-
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tärprogram, och det har denne Sveriges mest läste författare

under billighetsböckernas tidehvarf ofta förkunnat för en be-

undrande menighet, som kritiklöst anammat mästarens ord.

På den punkten blef Strindberg heller aldrig tviflare; därtill

satt honom 60-talsradikalismen för djupt i blodet. Hela hans

sätt att se offentlighetens värld är prägladt af OfFenbachiaden.

Det är ej heller att undra på. Kanske hade han som pojke

i början af 60-talet åsett den midsommarparad af Stockholms

garnison, då hästgardets beväringsskvadron till fots defilerade

genom att skumpa förbi »i galopp» med sabeln som en käpp-

häst instucken mellan benen! Den synen gick utanpå både

»karabinjärernas patrull» och storhertiginnans af Gerolstein

sabelkuplett.

Då det stod så till med andan och allvaret inom armén,

för hvilken kungen själf dock intresserade sig bl. a. genom

egenhändigt författande af ett par broschyrer rörande här-

ordningsreformen, är det ej att förvåna sig öfver att flottan

fick ruttna ner i frid. Omkring 1860 kunde från officiellt

håll ifrågasättas, huruvida vi ägde ett enda stridsdugligt far-

tyg. Den enda lifaktighet som förspordes var den strid mel-

lan »stora» och »lilla» (skärgårds-)flottans målsmän, hvil-

ken delvis gått igen i de nutida meningsbrytningarna om
typen för våra pansrade artillerifartyg. Och det verkar icke

mindre tidsenligt att höra dåvarande hertigen af Öster-

götland yppa sina bekymmer rörande flottans tillstånd in-

för franske ministern Fournier i Stockholm samt tillägga,

att han vore böjd att föranstalta om en nationalinsamling

för flottan, men tyvärr mötte motstånd hos vapnets re-

presentanter.

Det skulle emellertid dröja två årtionden, innan konung

Oscar II kunde börja förverkliga sin älsklingstanke att resa

Sveriges örlogsflotta ur dess iråkade förfall. Nydaningsarbetet

inom armén tog tidigare fart. Utgången af 1870— 71 års

krig samt det slagna Frankrikes beslut att ombilda sin armé

efter segrarens mönster öppnade ögonen på äfven våra mili-

tärer. De unga generalstabsofficerarna Hugo Raab, som på

1 850. talet haft förmånen att genomgå militärakademien i Ber-
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lin, samt Axel Rappe, som i fransk krigstjänst lärt uppskatta

tyskarnas öfverlägsenhet, blefvo härvid de ledande männen.

Sedan den tiden har den svenska härens utveckling, trots

motigheter af alla slag, rört sig i ständigt stigande linje.

I femtio år har nu tyskan varit det grundläggande
främmande språket i våra elementarläroverk. Innebörden

häraf för det svenska bildningslifvet kan icke mätas. Det

faktum, att den ena åldersklassen skolpojkar efter den andra,

af hvilka de äldsta nu äro de styrande och ledande på alla

områden af svenskt samhällslif, blifvit mer eller mindre för-

trogna med det tyska språket, har gifvetvis varit af enorm

betydelse. Tyskland ryckte oss inpå lifvet. Det blef målet

för de flesta svenskars utomlandsresor; den tyska vetenskapen

och dess handböcker studerades vid de svenska högskolorna,

och efterhand blef det naturligt att ur tyska källor hämta

motiven och materialet till alla nydaningar inom Sverige.

Men därmed är icke sagdt, att svenskarna lärt känna Tysk-

land, sådant det verkligen är. Det tragiska är fastmer, att

svenskarna i allmänhet, just på grund af de ofvannämnda

otaliga förbindelserna med Tyskland, mena sig sitta inne

med en ofelbar uppfattning om tyskarna och sålunda anse

sig fullt berättigade att uttala sin oförgripliga mening i

dessa stycken. Ett stilla tvifvel bemötes med: hvem har

icke rest i Tyskland? Hvem har ej träffat och umgåtts med
tyskar? Hvem läser icke tyska tidningar? Den som icke

förfogar öfver sådana direkta personliga erfarenheter, kan

alltid hänvisa till en ofantligt stadgad allmänmening i frå-

gan och förklara känd sak så god som vittnad.

Dessa källor till den svenska uppfattningen af Tyskland

skulle vara förtjänta af en närmare kritisk granskning, hvar-

vid de skulle befinnas nog så grumliga. Här må blott an-

tydas, att det är ej tillräckligt att resa i ett främmande land,

man måste också lefva där för att i grund lära känna det.

Om tyskarna själfva på resa är taladt i det föregående. Vi

svenskar skulle anse det tanklöst och förolämpande att bli

'3-
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bedömda som folk enbart på grundval af det stora antalet

guldkrogar i hufvudstaden, eller om en utlänning skulle anse

den omständigheten, att under den gångna vintern på Stock-

holms gator värnpliktige från marinen i full uniform tiggt om
pengar »till en kopp kaffe», som karaktäristisk för andan

och disciplinen inom den svenska flottan. Trots allt tal

om det tyska »mönsterlandet» för Sverige ha vi alltför myc-

ket hängt upp oss på tyskhetens yttre former, utan att tränga

in till det sakliga innehållet. I Sverige har man helt enkelt

icke mäktat att följa med den oerhörda utveckling, Tyskland

genomgått under den sista mansåldern. Så starkt har respek-

ten för de rika Västmakterna varit inpräntad hos svenskarna,

att de ansett det tämligen förmätet af tyskarna att på alla

punkter taga upp täflingskampen med dem. Man ser tyskarna

ännu under synpunkten af »schlecht und billig».

Hvad slutligen angår den kunskap om tyska förhållanden,

som inhämtas genom tidningsläsning, så är den ingalunda

att förakta. Den tyska pressen står på en hög ståndpunkt,

som ej rubbats genom krigets påfrestning; den har i stort

sedt bevarat sin objektivitet och saklighet i jämförelse med
de slammvulkaner af tryckvärta, hvarur publiken i entente-

länderna hämtar sitt nyhetsstoff. Att de tyska tidningarna

i motsats till de franska dagligen aftrycka de fientliga kom-

munikéerna är icke blott ett uttryck för Tysklands starkare

ställning på de många krigsskådeplatserna, utan visar jäm-

väl en andlig öfverlägsenhet hos tyska folket, som vi stam-

befryndade svenskar egentligen icke borde göra oss mycket

besvär att förneka och bortförklara.

Om sålunda tyska pressen troget afspeglar en del afgö-

rande företräden hos sitt folk, är därmed icke sagdt, att

den ens sammantagen och ännu mindre hvart blad för sig är

lika pålitlig som kunskapskälla för hela det så rikt differen-

tierade tyska samhället. En tidning grundas ju lika litet i

Tyskland som annorstädes af filantropiska föreningar för san-

ningens utbredande, utan af allehanda intressenter som an-

vända folkets förmåga af innanläsning till för dem nyttiga kun-

skapers spridande. I detta hänseende visar tyska pressen en
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profkarta på den djupa splittring efter politiska partier och

ekonomiska kamporganisationer inom det modärna Tyskland,

som öfverenstämmer med det på samma gång individualis-

tiska som doktrinära tyska lynnet.

Under sådana förhållanden är det vanskligt att ösa all sin

visdom rörande Tyskland ur vissa tidningar, som så ofta

sker här i landet. Hvad skulle vi svenskar säga, om utlan-

det sökte bilda sig en föreställning om vårt land allenast

på grundval af Dagens Nyheter och Socialdemokraten ? Men
en liknande metod användes inom vår vänsterpress. Under

årtionden ha Berliner Tageblatt och Vorwärts fått gälla som

sanningsvittnen ifråga om det verkliga tillståndet inom det

modärna Tyskland. Båda dessa organ äro ju hvar på sitt

sätt och som språkrör för skilda riktningar utprägladt opposi-

tionella och regeringens inre och yttre politik samt rikets

tillstånd och behof nagelfaras där på det skarpaste. Hvarje

tänkande människa i vår tid vet ju, att politiska uttalanden

i partitidningar måste upptagas med en nypa salt, och därför

taga icke dessa tidningars förnuftiga tyska läsare deras hy-

perkritik alltför bokstafligt. Men den svenska vänsterpres-

sens läsare, ja, många högertidningars också, uppbyggas snart

sagdt dagligen med ordagranna öfversättningar af gallsprängda

tyska ledareartiklar. Den Wennerbergska skolreformens fruk-

ter visa sig äfven däruti, att man föredrar att öfversätta de

korrespondenser från England och Frankrike, som stå att

läsa i tyska tidningar, framför att gå direkt till dessa länders

egen press. I sådana korrespondenser prisas ju ofta det främ-

mande landets företräden öfver höfvan, särskildt som de ses

mot den mörka bakgrunden af de tyska politiska förhållan-

dena. Otaliga sådana korrespondenser från London och Paris

till Berliner Tageblatt och Vorwärts ha under årens lopp

stått införda i svenska vänsterblad. Ej under då att deras

publik blifvit riktigt grundligt öfvertygad om hur hårdt »reak-

tion», »junkerdöme» och »militarism» grassera i det nutida

Tyskland. Med sådana termer tror man sig kunna uttöm-

mande karaktärisera Tysklands rikt pulserande offentliga lif.

Där finns visserligen en stark och beundrad arbetarerörelse,
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som öfverträffar alla andra länders, där finns en oupphunnen

socialpolitik, hvilken gäller som internationellt mönster, men
så tänker man sig också, att alla de styrandes ansträngningar

gå ut på att kväfva och hämma dessa rörelser.

Sveriges egen inrepolitiska utveckling under de sista de-

cennierna har ytterligare befäst den svenska radikalismens

afvoghet mot Tyskland. Vår tullkamp på 1880-talet var ju

en efterklang af den stora strömkantringen i Tysklands eko-

nomiska politik, och det saknades heller icke försök att efter-

likna Bismarcks undantagslagar mot socialdemokratien. Och
mot vissa »storhetsdrömmar under pickelhufva» slungade

Adolf Hedin sina hvassa sarkasmer. Under 1890-talet blef

Wilhelm II inkarnationen af allt osympatiskt inom den tyska

politiken och är så ännu i dag för massor af svenskar.

Nu skall icke förnekas, att kritiken mot Tyskland i myc-

ket har fog för sig. Det ha vi svenska tyskvänner ingen

anledning att sticka under stol med. Den tyska officiella

andan är stram och tillknäppt samt blir genom sitt ofta

utmanande förakt för alla »folkliga» hänsyn dubbelt osym-

patisk för medborgare från mera »civila» länder. I de stora

västeuropeiska demokratierna stirrar man förbluffad och

med ömkan på en statskonst, hvilken i »masskulturens» tide-

hvarf försmår alla de demagogiska trics och talesätt, hvaraf

regeringens popularitet och den allmänna opinionens goda

humör äro så beroende. För en beundrare af den Lloyd

Georgeska folkmötesretoriken måste ju den sakliga och sobra

tonen hos en Bethman-Hollweg te sig som alster af an-

tingen ett dumhufvud eller en despot. Frånsedt den art-

skillnad i uppfattning af stat och politik, som här kommer
till synes, så bottnar likväl den förefintliga antipatien mot

det officiella Tyskland i vissa frånstötande, enkannerligen äkt-

preussiska drag. Med välbehag har man där på sina håll

spelat rollen af der unausstehliche Kerl gentemot utlandet,

hvilket öfverallt utsått den ovilja mot Tyskland, som under

världskriget vuxit upp till en orkan af förblindadt, fradgande

hat. Det är då tragikomiskt att bevittna många tyskars

ärliga grubbel öfver anledningen till dessa känsloutbrott.
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På den punkten äro de dåliga psykologer, och därmed sam-

manhänger väl äfven, att de icke alltid visat sig vara först-

klassiga diplomater.

Men hvem kan å andra sidan förneka, att dessa sidor

hos det officiella Tyskland äro dess förtjänsters fel? Öfver

hela det nutida Tyskland hvilar en utprägladt manlig anda.

Tysklands starka militärväsen, dess storindustri med järn, kol,

elektricitet, kemisk industri som grundval, dess unga världs-

handel och transoceaniska sjöfart, hela den hårda kamp för

tillvaron, som de snart 70 millioner tyskarna måste utkämpa

för brödet och den bittra klasstrid, som däraf följer — med
ett ord, de tekniskt-militära och byråkratiskt-disciplinära drag,

som utmärka det nya Tyskland, äro alla kraftutstrålningar

från den manliga polen. Och det är ett mycket betecknande

drag, att t. ex. i tyska postverket i de lägre tjänstemanna-

graderna anställas ej delvis kvinnor som hos oss, utan f. d.

underofficerare, hvilka för samma lön som våra ogifta post-

fröknar bilda och försörja familj. Därmed sörjer tyska staten

på en gång både för civilanställningen och folkökningen.

Det vore sålunda önskvärdt, att i vår svenska vänsterpress
o

icke blott talades om de upprörande Akarpsdomar, som un-

derstundom förekomma i Nordtysklands sträfva klasskamps-

klimat, utan någon gång också rättvisa gjordes åt det utom-

ordentliga tyska rättsväsendet, som möjligen blott öfverträf-

fas af det österrikiska; att det icke blott öfversattes agita-

toriska artiklar om baksträfveriet inom tysk socialpolitik, utan

också upplystes, hur utomordentligt mycket af banbrytande

betydelse som i Tyskland uträttats på dessa områden; att

det icke blott gnälldes öfver de tyranniska skorstensbaronerna

och profitlystna agrarerna i Tyskland, utan att det samtidigt

framhölls, hvilket utomordentligt arbete just dessa ledande

klasser presterat inom tyska industrien och jordbruket.

Parlamentarismen är visserligen enligt svensk-liberala be-

grepp satt på permanent svältkur i Tyskland, och någon »för-

fattningskamp» lärer det blifva svårt att starta i Tyskland.

Det har icke lyckats att få till stånd en ordentlig folkstorm

emot valsättet till preussiska landtdagen, hvilket Bismarck
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kallat det eländigaste af alla valsystem. Och hvarför har det

icke gått? Därför att rösträttsfrågor aldrig kunna få den

allt öfverskuggande politiska betydelse i ett land, hvilket är så

väl styrdt som Preussen. »Väter Staat» är där ej ett talesätt,

utan verklighet. Detsamma gäller hela det parlamentariska

problemet i Tyskland. Riksdagen och äfven de radikala par-

tierna däri ha visserligen vida större inflytande på riksrege-

ringen än som det öfverensstämmer med deras egna valpolitiska

intressen att medgifva, och de höga riksämbetsmännen å sin

sida uppehålla noga skenet af en i minsta detalj af folkrepresenta-

tionen obunden styrelse. Denna form af tysk »parlamen-

tarism» kan man visserligen icke upptäcka i riksdagsdebat-

terna, som äro våra tidningars enda sätt att följa förhand-

lingarna, och i plenum dundras det väldeliga, särskildt från

socialdemokraterna, men frågorna afgoras ju icke där, utan

i utskotten och vid konferenser mellan regeringsmedlemmar

och fraktionsledare. Och om kompromissandet i »der Wan-

delhalle» på Königsplatz står ingenting i riksdagsreferaten.

Nu skall icke nekas, att riksdagen icke intager den domine-

rande ställning inom det tyska statslifvet, som tillkommer

parlamentet i många andra länder. Men det beror helt en-

kelt därpå att »folkviljan» har så många andra verksamhets-

fält: de särskilda förbundsstaternas landtdagar, den kommu-

nala själfstyrelsen, socialförsäkringen och de stora organisa-

tionerna, där den gör sig gällande. I Tyskland saknar man

sinne för den ensidigt parlamentariska demokratism, enligt

hvilken »all makt skall samlas i denna sal» som Sverdrup

sade om stortinget. Tysk demokrati — och det finnes en

sådan, som kanske mer effektivt än i andra länder arbetar

för de breda lagrens makt och välfärd — ser i riksdagen

hufvudsakligen samhällets lagregistreringsapparat af redan

förefintliga fakta. Den anser det viktigare att på så många

områden som möjligt vara med och skapa denna verklighet

än att verkställa dennas kodificering i paragrafer. Det sam-

manhänger med det konstitutiva draget i tyskt samhällsskick,

att förvaltningen på alla områden är och anses vara så mycket

betydelsefullare än de folkrepresentativa formerna.
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Det är dessa sanningar om den tyska statsordningen, som

vår svenska vänster icke klargjort för sig. Men äfven för

den kommer det nog småningom att klarna. Ty att Tysk-

land nu som stat och nation segerrikt kämpar mot halfva

världen, visar dess öfverlägsna kraft. Och om det är sant,

som vänsterpartierna alltid predikat, att utan politisk frihet

och sociala reformer bli ej fosterlandskärleken och försvars-

viljan rotfast hos de stora massorna, så måtte ändå tyska

folket ha åtnjutit dessa förmåner i rikaste mått, eftersom

det reste sig som en man till rikets skydd mot yttre fiender.

I vårt världskloka Sverige vet man visserligen på sina håll

bättre besked. Enligt dessa kretsars uppfattning är det den

härskande > militärkamarillan» vid kejsarhofvet som offrar

det vilseledda tyska folket på »maktfilosofiens» slaktbänk.

Det faller dem icke in, att de möjligen kunnat misstaga sig

med sin grundsyn på hela problemet.

Med ett leende måste man därför lyssna till de känslo-

samma deklamationerna om »Weimar» och »Potsdam». De ha

mycket riktigt en gång varit åtskilda. Det var på 1700-talet,

under Preussens första storhetstid. Den store Fredrik in-

tresserade sig icke för den germanska klassiciteten. Men i

Hegels land förlöper den historiska utvecklingen dialektiskt.

Tes och antites uppgå i syntesens högre enhet. Fichte

förenade under befrielsekrigen i sin person "Weimar och Pots-

dam, och denna union har sedan dess blifvit den tyska an-

dens oförytterliga arfvedel. Sammalunda har det sista half-

seklet af Tysklands historia uppfyllts af en förbittrad strid

mellan preussisk statsmakt och tysk demokrati. Den 4 augusti

1 9 14 utlade där den första bryggan till försoning. Bismarck

och Bebel kunde den dagen räckt hvarandra handen.
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Sverige träffade världskrisen ett folk, under årtionden

afvandt att tänka utrikespolitiskt, att tänka sig inför tvån-

get att taga ställning till en europeisk konflikt. Ett

folk utan samlande utrikespolitiska mål, utan den karaktärens

styrka och spänstighet, som vinnes under härdande kamp för

rikets uppgifter, drifvet i olika riktningar af sympatier och

antipatier och af privatekonomiska hänsyn, splittradt slutligen

ända ned i sina rötter af ett partiväsen, som sträcker sig

äfven till det utrikespolitiska ställningstagandet.

Opinionsyttringarna fladdra hit och dit som flarn på upp-

rördt vatten. I dag si, i morgon så. En var tyskvänlig till

dagen för minkatastroferna utanför Mäntyluoto, en annan

ententevänlig, tills han fick sin bomull stoppad i Kirkwall.

Där affärsintressena dominera, finnes Sverige icke. Man skulle

inte kunna vara mera frigjord från hänsyn till riket, om man
dref affär på planeten Mars i stället för i Göteborg eller

Stockholm.

Den stora allmänheten dömer än ytligare.

Det finnes svenskar, för hvilka tysk är detsamma som
obehaglig, fransk eller engelsk detsamma som tilltalande, lik-

som äfven tvärtom. Uppfattningens trånghet afskräcker ingen-

dera parten. Som de personliga erfarenheterna, lynnets lägg-

ning eller tillfälligheternas spel leda, så gå sympatierna. Och
sympatierna bestämma omdömet. Den ene har trädt i affärs-

förbindelse med tyskar och dragit det kortaste strået, följ-

aktligen afskyr han tyskarna. Eller har han hemma i Sve-

rige träffat någon eller flera af de tyska »profryttare» och

andra af de talrika resande ur den lägre medelklassen, hvilkas

högröstade tal stöter den mera polerade svensken. Den
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andre är hänförd öfver fransk konst och litteratur eller franskt

fint väsen; följaktligen älskar han Frankrike och önskar neder-

lag åt dess motståndare. Den tredje har angenäma engelska

vänner; de flesta engelsmän, med hvilka andra länders in-

vånare komma i beröring, tillhöra en förmögen och högt kul-

tiverad öfverklass — den engelska medelklass, som motsvarar

de »äppeltyskar turisterna hos oss, se vi aldrig till, och

dess liksom den franska medelklassens kälkborgerlighet ha

vi ingen erfarenhet af. Följaktligen önskar engelskvännen

seger åt ententen, således äfven åt Ryssland. En fjärde har

haft någon beröring med ryssar ur den ena eller andra sam-

hällsklassen och tagits af deras bestickande älskvärda och med
vårt svenska besläktade, från småsinne fria lynne. Hvarför

detta väsen om faran från ett så sympatiskt folks sida? Ännu
en känner sig upprörd öfver våldet mot Belgien, men har

ej en tanke för det lidande, under hvilket Polens och Fin-

lands folk sucka; underrättelserna därom tar man med vanans

likgiltighet. Eller han uppröres af förstörelsen i franska städer

och minns ej, eller vet ej, hvad tyska gränstrakter lidit under

fransmännens härjningar, när de förmått föra krig på utländskt

område.

Vore det något som helst förnuft i att låta sin ställning

till världskriget bestämmas af de kampandes felgrepp och

sämre sidor, så skulle en opartisk bedömare ha skäl nog

för nykter kyla åt alla håll. Men det är intet förnuft uti

ett sådant ställningstagande. Och likvisst är det detta ytliga

känslotänkande, som icke minst hindrar nationen att samlas

om en politik, hvilken skjuter undan alla oväsentligheter för

det ena nödvändiga — hvad kräfver omsorgen om rikets

framtid?

Hos folkets politiske målsmän skulle man ju vänta att

finna en mera objektiv och afklarnad uppfattning, åtminstone

tendenser till en enhetlig, af svenska intressen bestämd syn

på Sveriges ställning till de kämpande. Men tvärtom, ingen-

städes skära motsatserna djupare. Högerpartiet är i stort

sedt tyskvänligt i enlighet med sina förutsättningar och sin

klarare, under försvarsstriderna skärpta blick för vårt mot
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Öster utsatta läge, men det synes skygga tillbaka för de ut-

rikespolitiska konsekvenserna af sin uppfattning. Det gäller

att kunna kraftigt dementera vänsteragitationens farliga be-

skyllning under 1914 års senare valrörelse: »högern vill krig».

Vänsterpartierna åter, med en del personliga undantag, dra-

gas af sina känslor för »frihetens» och »jämlikhetens» Frank-

rike och parlamentarismens England och af sin ovilja mot
»preusseriets» och »militarismens» Tyskland öfver till enten-

ten, lika svala och skumögda för Sveriges intressen, när det

gäller dessas politiska, som när det gällt deras militära tryg-

gande — med lika stor och vådlig felbedömning af det verk-

liga läget, af de känslor och tankar, som röra sig på djupet

hos det stora flertalet af landets omdömesgilla medborgare,

nu, då det gäller utrikespolitiken, som då de frambesvuro 191

4

års liberala katastrof i försvarsfrågan.

I än högre grad än hos de politiska partierna hade man
hos landets regering rätt att vänta en klarsynt, målmed-

veten ledning i den ödesdigraste situation Sverige på ett

sekel haft att behärska. Men det ligger en djup sanning i

det gamla ordet, att ett folk äger den styrelse det förtjänar.

Det välmenande och rättrådiga svenska folket har en rege-

ring, som väl företräder dessa goda egenskaper. Men om
den därjämte syftar till några poHtiska framtidsmål, synes

den dock hittills ha låtit sig paralyseras af partiernas splitt-

ring och klenmod, i stället för att söka ena krafterna och

sätta stål i folkmeningen.

Så har det fullt naturligt blifvit så, att den svenska natio-

nen hittills kunnat komma till relativ enighet endast på en

enda punkt: om det rent negativa att ingenting företaga.

Detta kallas för orubblig neutralitet och innebär i sista hand,

att det svenska folket vet inte hvad det vill, och därför vill

det ingenting — annat än freden. Denna neutralitet har man
ställt på piedestal, omgifven af alla den politiska klokhetens

och den internationella rättfärdighetens emblemer. Och så-

dan dyrkas den såsom frälsare från det utrikespolitiska ställ-

ningstagandets ansvar och — såsom man hoppas— från krigets

allvar och börda.
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I den gängse opinionen har neutraliteten blifvit målet för

svensk utrikespolitik. Men i själfva verket kan den aldrig

vara annat än ett medel {ox tryggande af en nations lifsintressen

— liksom kriget. Denna uppfattning har under de gångna

krigsmånaderna på flera håll gjort sig allt starkare gällande

och särskildt kommit klart till uttryck i några uppmärksam-

made artiklar i tidskriften Det nya Sverige^ från hvilka följande

uttalanden om neutralitetspolitikens verkliga betydelse och

värde förtjäna anföras:^

»Intet folk kastar sig in i ett krig utan att vara öfver-

tygadt, att dess lifsintressen icke kunna på annat sätt beva-

kas och för framtiden tryggas. Kriget är det yttersta medlet.

Så länge man kan vinna sitt mål eller undvika sina risker

med neutralitet, är denna god nog. Intet folk har någonting

emot att låta sina intressen främjas genom andras strider.

Men endast den neutralitet, som sålunda tjänar folkets och

statens intresse — icke för stunden utan för framtiden — , är

en stark neutralitet. vSvag däremot är den, som, när natio-

nens lifsintressen stå på spel, proklamerar dess utanför-ställ-

ning och söker vända samma menlöst vänliga ansikte åt alla

— detta må ske af mer eller mindre väl bemantlad feghet

eller i den barnafromma beräkningen, att ett folk, som i en

kritisk situation visar sin fiende vänskap, skall i denna snöda

värld skörda framtida vinning i politisk eller ekonomisk måtto,

eller af andra grunder.

Det ligger i sakens natur, att i en kraftmätning så våld-

sam och hänsynslös, som den nuvarande är och säkerligen

i än högre grad blir, en stat genom sin neutralitet har stora

utsikter att ådraga sig båda de stridande parternas misstro

och måhända fiendskap. Det är en barnslighet att inbilla

sig, att äfven den mest korrekta vänskaplighet skall vinna

liknande gensvar. De stridande taga korrektheten som en

själfklar sak, hvilket den också är, men de kräfva att själfva

få bestämma dess innebörd och gränser. Och de svara i

hvart fall med att själfva vara korrekta precis så långt som

^ En liknande mening har senare gjorts gällande äfven af prof. Carl Hallen-

dorff x Svensk Tidskrift.
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detta passar ihop med deras egna intressen — eller som de

respektera förefintliga politiska och militära maktmedel.

Detta gäller redan då den neutrala staten ifråga ligger

något så när skyddad, ur skottlinjen. Men än djupare kom-

pliceradt blir problemet, om staten ligger midt i denna, om
den i grund och botten är djupt reellt intresserad i konflik-

tens utgång, om alltså de kämpande parterna betrakta neutra-

liteten som en skråpuk, den de vid lämpligt tillfälle ämna
rifva bort, medan måhända den neutrala staten själf inbillar

sig, att samma neutralitet är en sköld, mot hvilken i rättens

heliga namn alla lömska pilar böra studsa tillbaka.

Endast den neutralitetspolitik är stark, som känner sin

begränsning, som klart vet, att neutraliteten har en uppgift

så länge den bäst tillgodoser rikets intresse, men icke en dag

längre. Svag, fördärflig är den neutralitet quand méme, som
i grunden ingenting annat vill än undvika kriget — det må
gå med riket som det kan.

Villkoret för en sådan uppriktig neutralitet, hvarom vi

orda och hvaraf vi söka ge både oss själfva och andra en

illusion, är att verkligen vara ointresserad i utgången af den

pågående kraftmätningen, att ingenting kunna hvarken vinna

eller förlora. Är detta Sveriges ställning? Är utgången

oss likgiltig? Svarar man ja — ja, då är den neutralitets-

politik vi föra naturlig och riktig och fortsatt diskussion

fruktlös. Men det lider ju intet tvifvel, att hvarje svensk

med någon uppfattning af sitt lands läge svarar nej. De
finnas också, finnas inom alla tre de politiska lägren långt

flera än man af de uniformerade pressuttalandena skulle tro,

som vilja ta konsekvenserna af sitt svar. Ännu så länge äro

de dock ett mindretal, därför att med dessa konsekvenser

rycker kriget fram i perspektivet. Inte kriget, hvartill man
tvingas af sin fiende, när det passar honom. Utan kriget

som man själf tar i det ögonblick, då man inser, att det

bättre än neutraliteten tjänar rike och folk.

En verklig neutralitet kan finnas för Chile eller Peru, för

hvilka inga djupare intressen stå på spel, men icke för Sverige,

för hvilket utgången af kraftmätningen kan betyda lif eller
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död. Det måste föras rent språk. Sverige måste för sitt

lifs skull önska Ryssland nederlag. Gör det något annat, så

vet det inte hvad det gör. Och den, som intalar nationen

annat, är en skadegörare gent emot sitt eget land. Alltså:

Sverige kan och bör iakttaga en folkrättsligt korrekt neutra-

litet gent emot Ryssland, så länge denna tjänar oss bäst,

men hjärtats neutralitet är en orimlighet. En sådan neutra-

litet är antingen själfbedrägeri eller själfuppgifvelse — hvilket

väljer man?

Naturligtvis väljer man att söka slingra sig undan, att »gaa

uden om». Man står ju på en hög moralisk ståndpunkt.

Man är ärligt neutral. Därmed har man den goda rätten

på sin sida. Kommer sedan en falsk granne, som trots allt

inte uppskattar vår ärlighet, alla våra vänskapliga neutrala

känslor, och faller öfver oss, ja då kunna vi med det bästa

samvete och frejdigt mod gå ut i kampen för vår rätt och

land och — slåss till sista man. Ja det kunna vi måhända.

Om vi göra det är en annan fråga. Kanske finna vi äfven

i den situationen undanflykter. Men det var väl i hvart fall

ändå inte vår uppgift att slåss till sista man, uppgiften var

väl att rädda vårt land och vår kultur till våra efterkom-

mande, som kräfva detta af oss och ha rätt därtill, men inte

komma att känna sig vara oss något tack skyldiga för att

vi läto slakta vår ungdom i en kamp, som vi först genom
en förvänd politik gjort utsiktslös.

Man må förneka det, man må ljuga så mycket man vill

för sig själf: vi komma dock aldrig förbi detta enkla, af-

görande faktum, att en utgång af den nuvarande striden,

som allvarligt försvagar Tyskland, försvårar till ytterlighet

vårt internationella läge, gör detta måhända hopplöst. Vi

ha hittills lefvat vårt fattiga lif på stormaktsgruppernas riva-

litet; nu har denna mynnat ut i en kris, som satt hela Europa

i gungning. Om det i den krisen kommer att gälla vårt

skinn, då är Tyskland den enda stormakt, som kan, om den

vill, vara oss ett stöd. Och att Tyskland skulle vilja, så

långt vi kunna begära det, d. v. s. ända tills dess eget nöd-

läge tvunge det att lämna oss i sticket, därför borgar icke
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endast rasgemenskapen och annan frändskap utan äfven Tysk-

lands eget intresse att i Sverige äga en pålitlig vän och

dess eget framtidshopp som den germanska stammens hufvud-

makt.»

Så långt Dei nya Sverige.

Att vi i den intressegemenskap, hvarom här talats, måste

söka den enda hållfasta utgångspunkten för svensk utrikes-

politik, har i det föregående ingående påvisats. Där har ock

visats, att hvarken våra politiska tillgodohafvanden hos främ-

mande makter eller våra egna militära och ekonomiska kraf-

ter äro så betydelselösa, att vi i misströstan måste lämna rikets

framtida trygghet och den svenska kulturens bestånd åt ödets

spel. Man kan dock icke värja sig för den känslan, att vår

hittills förda neutralitetspolitik låtit sig starkare bestämmas af

folkmeningens klenmod och ytliga optimism än af vårt nu-

varande läges reala möjligheter och kraf. Det blir för hvar dag

tydligare, att denna politik, trots den relativt starka ställning

vårt läge dock gifvit oss, icke ens har kunnat skydda våra till-

fälliga ekonomiska intressen; den har än mindre förmått vinna

något till tryggande af vår framtida politiska ställning mot öster.

De neutralitets- och integritetsgarantier, som trippelententen

skyndat att lämna oss, kunna nämligen, af skäl som förut

blifvit utförligt angifna, icke i detta hänseende tillmätas nå-

got som hälst värde. Snarare är det att befara, att dessa

diplomatiska godtköpsartiklar bidragit att vända den svenska

allmänhetens, och törhända äfven den svenska utrikeslednin-

gens, uppmärksamhet från våra verkliga risker och uppgifter

och att undanskymma våra naturliga förbindelselinjer till

frändefolket söder om Östersjön.

Den tanke, på hvilken, enligt uttolkarne i vår vänster-

press, vår nuvarande utrikespolitik hvilar, nämligen fred till

hvarje pris på grundval af Sveriges fullständiga utanför-

ställning i förhållande till de kämpande motsatserna i Europa,

leder vårt land ut i de allvarligaste faror. Dessa äro redan

hotande nära för hvar och en, som vill se, och de växa för

hvar dag. Den pressning, för hvilken centralmakterna genom

Italiens anfall och Rumäniens hotande ingripande utsättas,
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kan uppenbarligen förmå Tyskland till att genom en separat-

fred med Ryssland skaffa sig luft, och mycket talar för, att

den ryska kraftuttömningen numera fortskridit så långt, att

man äfven på den kanten skulle vara hågad för en uppgörelse.

Hvad centralmakterna därvid komma att fordra, det torde

för enhvar, som under vintern närmare följt tyska menings-

yttringar härutinnan, vara ganska klart: att Ryssland upp-

gifver en Balkanpolitik, som hotar att sönderspränga Öster-

rike söderifrån, samt lämnar Tyskland krigsskadeersättning i

form af en handelstraktat, som förstärker och befäster den tyska

handelns och industriens maktställning på den ryska markna-

den. Mycket mera lär knappast kunna ernås. Ty Ryssland är

icke krossadt, och freden måste grundas på en kompromiss,

där äfven Tyskland måste bringa sina offer. Hvad vore

naturligare än att dessa komme att förläggas till utmarkcrna

af rikets intresseområden?

Hvarje rubbning af Tysklands maktställning kommer i

östra Europa Ryssland till godo; hvad detta betyder för

den skandinaviska halfön behöfver icke närmare utvecklas.

Upprätthållandet af ett starkt tyskt rike, utan hvars vilja icke

någon förändring af Europas karta får ske, är därför ett svenskt

lifsintresse, som måste vara bestämmande för Sveriges utrikes-

politik. Icke bara i ord, utan ock, om nöden kräfver, med
uppoffrande af den passiva neutraliteten, i handling, vid risk

att eljest den strid, som en gång påtvingas oss, blir under-

gångens, icke segerns.

Målet för en svensk utrikespolitik, som föredrar handlin-

gens ansvar framför overksamhetens, är i det föregående i

stort angifvet. Hvad vi måste vinna är lättnad i trycket från

öster; hvad vi måste vinna är trygghet för det hänsynslösa

välde, som nu pressat sig alldeles inpå våra gränser. Hur
långt en sådan trygghet skulle kunna ernås genom ett

svenskt ingripande i denna kris, därom lönar det sig föga

att orda. Det kan dock vara skäl att erinra om det när-

måste hotet mot vår trygghet: Ålands befästande, hvarom

i Sveriges riksdag 1908 talades så många, så vackra och

äfven så verkningsfulla ord, men hvarom nu ingen svensk
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politiker synes våga knysta. Hvad vi då — främst tack vare

Tysklands diplomatiska stöd — vunno, var endast en tillfällig

framgång. Hotet finnes kvar och kan komma till uttryck,

när helst Ryssland anser konjunkturen vara inne. Här ligger

en uppgift för vår politik. Den kan misslyckas, den kan föra
o o

till ett nytt Alandsservitut, den kan leda till att Åland och

dess rent svenska befolkning åter införlifvas med det svenska

moderlandet.

I dessa dagar vädjar Finlands folk till Sverige i sin nöd.

Finlands öde är det mest beklämmande hotet mot vår egen

trygghet. Ålands befästande är blott ett af de många symp-

tomen på den militära fara, som Finlands förryskning inne-

bär för Sverige. Men oberoende häraf hafva vi ansvar för

svensk och västerländsk kultur i Finland ; det ansvaret komma
vi aldrig ifrån, sedan Finlands folk själft påmint oss därom.

Här är ännu en linje för vårt handlande. Och icke heller

för denna skola vi i förtid sätta några mål. Vi kunna miss-

lyckas äfven här, vi kunna få nöja oss med ett minimum, men
vi kunna också nå långt bortom de klenmodiges förväntningar.

Det är i sista hand icke ens fråga om den politiskt ma-

teriella vinsten — det gäller för ett folk som för den en-

skilde att göra sin plikt och ta följderna. Det är den enda

vägen att bibehålla sin själfaktning och sin rätt till lifvet,

lifvet i en annan mening än kroppens vegeterande. Vi måste

själfva styra vårt öde. Vår passivitet ropar till världen: här

är ett folk, som ingenting vill, som tar sitt öde ur andras

händer.

Det är icke blott våra egna intressen, än mindre blott Fin-

lands vädjan, som gör det till en plikt för oss att utan fegt

neutralitetsskrymteri intaga vår frontställning mot vår histo-

rias och vår framtids fiende, Ryssland. Vi få aldrig glömma,

att trots allt hvad svaghet och bekvämlighet ständigt före-

hålla oss om fördelen och nödvändigheten för oss att sticka

oss undan i vår vrå, krypa i lä för stormen, så kunna vi

dock icke krypa ur vårt eget skinn, vi kunna icke komma
ifrån vårt geografiska läge, våra förbindelser till frändefolken.

Vi kunna icke »melde os ud ur» Europa. Vårt läge och



SVERIGE INFÖR VALET. 209

vår historia ha gett oss vår position som ett utanverk mot

östern. Ingen neutralitet, ingen svaghet kan befria oss från plik-

ten att efter måttet af våra krafter söka fylla de krafden posi-

tionen ställer på oss. Det germanska Mellaneuropa skall

försvaras mot moskoviten. Ryssland skall trängas tillbaka dit,

där det hör hemma, dess utvecklingsriktning skall drifvas åt

öster, där det ryska folket möter sitt stora lifsverk: att lägga

Nord-Asien under kultur, och sin framtids uppgift: att utgöra en

damm mot den gula rasens millioner. Vi kunna icke undgå

att se, att pä samma gång våra egna nationella intressen

tvinga oss fram att taga position, så fullfölja vi äfven i vår

anspråkslösa mån vår insats i ett världshistoriskt utvecklings-

förlopp.

För många af den äldre generationen är visserligen detta

ett dunkelt och främmande tal. Dess verk och dess heder

är, att den dragit Sverige igenom ekonomiska trångmål och

andra inre svårigheter dit, där det nu står. Men någon

uppgift för detta Sverige, utöfver hvardagens omsorg, fredlig

id och inre reformer, har den icke kunnat ställa. Någon

sådan uppgift har den heller icke tilltrott sitt land att fylla.

Men det yngre släktet kan och får icke bli stående och trampa

i de gamles spår. Det vill heller icke. Det vill sätta nya och

större mål för Sveriges folk. Det drömmer icke, det vill ett

tryggadt, starkt och aktadt svenskt fädernesland, och det är

redo att kämpa för sitt mål. Till denna ungdom är det

också den föreliggande framställningen i första rummet riktas

af några bland de yngre, hvilkas rätt att ta till orda ligger

först och sist i deras fasta öfvertygelse att vara i full sam-

klang med de bästa af vårt folk och framför allt af den gene-

ration, som inom kort skall öfvertaga bördan af svenskt

kulturarbete.

Med hvarje dag växa de faror, som världskriget innebär

för Sverige. Det förefaller dock, som om härunder hvardagens

kif och bekymmer alltmera skulle skymma folkets blickar

för rikets verkliga läge. Hvar äro nu de fläktar af foster-

ländsk offervillighet, som under 19 14 års augustidagar gingo

öfver vårt land? Klander skall icke riktas mot dem, som
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med krigets elände för ögonen i det längsta söka bevara vår

fred, och än mindre mot de små i samhället, som äro helt

upptagna af dyrtidens trångmål, men intet af dessa eller

andra hänsyn kunna förminska det tunga ansvar, som hvilar

på den svenska generation, hvilken det förunnats att upp-

lefva denna ödesdigra tid. Vi måste åter minnas, att Sverige
är något som står öfver allt annat: det pockar och prutar

icke som de politiska partierna, det fordrar och befaller.

Det enda nödvändiga är att Sverige lefver, icke att vi lefva.

För den svenska kulturens trygga och fria fortbestånd bära

vi ansvaret, skyldiga att, om det kräfves, besegla det med
vårt blod, nu liksom i svunnen tid.

Att söka ställa fram detta ansvar i det klara dagsljuset

har varit detta arbetes uppgift. Det är vår förhoppning,

att dess vädjan skall tränga igenom liknöjdheten, flärden och

lättsinnet på samhällets yta ned till folkmedvetandets djup.

Där slumra de krafter, som förr i hårda tider visat sig kunna

bära riket fram till räddning och seger — de skola åter

vakna till handling, då Sveriges konung och förtroendemän

kalla. An gälla de manliga ord, som Karl StaafF, om än

i helt annan mening, för snart en mansålder sedan riktade

till de unga i Verdandi:

Tron ej hvad håglösheten hviskar till er,

att striden är för hög för er förmåga,

och att den kämpas ut väl er förutan.
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